
Zápis ze 41. schůze představenstva, která se konala dne 12. – 13. června 2017 
v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

12. června 2017 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Petr Poledník 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. František Smejkal 
Mgr. Robert Němec, LL.M. 
 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Radim Miketa 
JUDr. Jiří Všetečka 
JUDr. Michal Žižlavský 
 

JUDr. Tomáš Matějovský 
JUDr. Petr Mrázek 
 
 
 
 
JUDr. Petr Čáp 
 
JUDr. Ladislav Krym 
 

JUDr. Irena Schejbalová 
PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Jan Syka 
JUDr. Jaroslava Macková 
Mgr. Miroslava Sedláčková 
 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Vladimíra Glatzová 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 
Mgr. Štěpán Holub 
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Jan Luhan 

JUDr. Marcela Marešová 
 

 

1) Kontrola úkolů zápisu 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Trvá úkol předsedy ve věci zpracování metodiky ustanovování obhájců pro všechny OS. Předseda 
informoval o svém jednání na kolegiu předsedů KS. 

Trvá úkol OVV, Mgr. Němce, JUDr. Žižlavského a JUDr. Všetečky ve věci podání zprávy 
o zkušebním provozu Twitteru. Bude projednáno na následujícím jednání představenstva 
v návaznosti na konec lhůty zkušebního provozu.  

Konstatuje se splnění úkolu předsedy – jednat s NSZ ve věci nezákonných odposlechů. 

Konstatuje se splnění úkolu předsedy – jednat s JUDr. Dörfelem ve věci praxe advokátních 
koncipientů u soudů. 

Předseda informoval o tom, že HOO vyřešil problém s poptávkou na výrobou mříží ve vjezdu do 
budovy ČAK. 
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Tajemník informoval o svém jednání s pojišťovacím makléřem ve věci náhrady škody způsobené 
nesprávným úředním postupem. Tajemníkovi se ukládá v této věci dále jednat a informovat 
představenstvo zejména s přihlédnutím k tomu, že je vyžadováno stanovisko zajistitele. 

Předseda informoval o tom, že v souladu s úkolem ze 40. schůze představenstva uzavřel dodatek 
č. 7 smlouvy o dílo. 

2) Stav oprav budov 

Mgr. Sedláčková informovala o aktuálním stavu oprav budov ČAK. Dle jejího sdělení je svoláno 
kolaudační řízení 27. 6. 2017 v 10:00 hod. a stav prací odpovídá tomu, že dílo bude ke dni 
kolaudačního řízení hotovo. Dále informovala o tom, že byl konečně zjištěn důvod a místo 
prosakování kanalizace na dvoře a tato vada byla odstraněna. Mgr. Sedláčková připomíná, že 
představenstvo schválilo koncepci užívání a vybavení 4. a 6. NP nové budovy, avšak dává ke 
zvážení, zda nepřenechat definitivní rozhodnutí na nově zvoleném představenstvu s ohledem na 
novelu ZA, GDPR apod. 

Pο diskuzi převážil názor, že nová budova bude dokončena dle rozhodnutí 34. schůze 
představenstva. Představenstvo ukládá HOO dokončit interiér dvorní budovy dle schváleného 
projektu. 

Mgr. Sedláčková dále doporučila uvolnění pozastávky k SOD. Předseda informoval o tom, že 
tuto pozastávku na základě doporučení Mgr. Sedláčkové a Ing. Kvasila uvolnil. 

Představenstvo bere na vědomí zprávu předsedy a Mgr. Sedláčkové o stavu oprav budov, čerpání 
rozpočtu stavby, výši uvolněné pozastávky a plánované kolaudaci. 

3) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

4) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

5) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. c) ZA  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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6) Zastavení řízení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Poté prohlásil předseda jednání představenstva v 17:00 hod. za přerušené. 
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13. června 2017 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Petr Poledník 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. František Smejkal 
Mgr. Robert Němec, LL.M. 
 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Radim Miketa 
JUDr. Jiří Všetečka 
JUDr. Michal Žižlavský 
 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 
JUDr. Tomáš Matějovský 
JUDr. Petr Mrázek 
 
 
 
JUDr. Petr Čáp 
JUDr. Jan Luhan 
 
JUDr. Ladislav Krym 
 

JUDr. Irena Schejbalová 
PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Jan Syka 
 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Johan Justoň 
Mgr. Miroslava Sedláčková 
 
 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimíra Glatzová Mgr. Štěpán Holub 
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Marcela Marešová 
 

 

3) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

7)  Komplexní informační systém ČAK 

7a) Informace o postupu prací na KIS 

Na jednání představenstva se na pozvání dostavili zástupci Konica Minolta za účelem podání 
zprávy o plnění smlouvy o dodávce KIS. Dle jejich sdělení, je současný stav takový, že 
infrastruktura plně nainstalována a funkční a jsou nainstalovány všechny moduly. V průběhu 
instalace se vyskytlo 55 chyb systému, které byly odstraněny a k dnešnímu dni eviduje Konica 
388 změnových požadavků. Změnovými požadavky jsou požadavky, které nebyly součástí zadání 
nebo business analýzy, která byla akceptována 29. 7. 2016. Určité problémy při sestavení 
harmonogramu byly z toho důvodu, že instalace byla prováděna současně se stavebními úpravami 
budov ČAK. V současné době lze konstatovat, že systémy jsou v základním provedení funkční. 
Zaměstnanci ČAK spolupracovali při instalaci velmi dobře a nad rámec svých pracovních 
povinností, avšak s ohledem na to, že pracovní postupy a některé méně obvyklé souvislosti nejsou 
na ČAK procesně popsány, aneb nemohly být proto součástí zadání, dochází při užívání systému 
k problémům, které vyžadují další úpravy. Jako příklad lze jmenovat: přidělování IČ, vyhledávač 
advokátů a koncipientů, přidělování datových schránek, registrace zahraničních advokátů a další. 
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Dále se uvádí, že v případě KIS šlo také o migraci dat z desítek nejednotných systémů bez 
jakékoliv dokumentace; tam, kde se stavěl systém zcela nový (např. DMS a spisová služba) je 
systém plně funkční. K dotazu předsedy, zda bude dílo dokončeno k 30. 6. 2017, uvádí zástupci 
Konica, že v základním provedení ano, zda bude do této doby plně funkční matrika, odpovídají, 
že ano. V diskuzi představenstva převážil názor, že v dalším postupu prací KIS je zapotřebí 
preferovat požadavky matriky, zejména z toho důvodu, aby ustaly stížnosti advokátů a aby byl 
systém plně funkční v dostatečném předstihu před sněmem. 

V diskuzi dále vystoupili někteří členové představenstva s dotazy na funkcionalitu, propojenost, 
potřebu školení apod.; JUDr. Schejbalová informovala o stavu na pobočce ČAK v Brně a na 
kontrolním oddělení. 

JUDr. Smejkal vyjádřil nespokojenost s přechodem na KIS, protože podle jeho zjištění nefunguje 
seznam advokátů na internetu. Tento stav podle něj trvá více než dva měsíce, což považuje za 
nepřípustné. Ze seznamu nelze zjistit e-mailové adresy a telefonní čísla. Na to reaguje 
Mgr. Sedláčková s tím, že s vyhledávačem byl skutečně problém, ale na webu Komory byla 
informace o problémech systému s tel. číslem, na kterém bylo možné ověřit správnost údajů. 
Vyhledávač advokátů je dle jejího sdělení již plně funkční. Dále reaguje pan Fiala (IT manažer 
Komory), že upozornění JUDr. Smejkala směřuje k „prostupnosti“ síťového připojení v budovách 
Komory, tato připomínka je na místě a závada bude v průběhu dnešního dne odstraněna. Pan Fiala 
dále dodává, že seznam advokátů veřejně přístupný je. 

Mgr. Sedláčková dále předkládá informace o postupu prací na KIS a čerpání finančních 
prostředků. 

Představenstvo bere informace o změnových požadavcích a postupu prací na vědomí. 

7b) Posouzení multifunkčních zařízení 

V souladu s úkolem představenstva Mgr. Sedláčková předkládá návrh na likvidaci 
multifunkčních zařízení s výjimkou jedné barevné tiskárny, neboť náklady na případnou opravu 
nebo repasování vysoce převyšují náklady na pořízení nového přístroje. 

Představenstvo jednomyslně návrh schvaluje. 

8) Legislativa  

8a) Novela AML usnesení + MONEYVAL 

JUDr. Justoň předložil představenstvu návrh novely usnesení představenstva, kterým se stanoví 
postup advokátů a kontrolní rady ČAK při plnění povinností stanovených právními předpisy o 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Předseda dal o návrhu hlasovat.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh novely usnesení byl schválen. 
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LO se dále ukládá bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce listopadu připravit návrh 
metodiky hodnocení rizik pro advokáty. 

8b) Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR 

JUDr. Justoň seznámil představenstvo s aktuálním stavem projednání novely zákona o pobytu 
cizinců na území ČR. JUDr. Justoň informoval o tom, že senát návrh vrátil zpět PS a PS o něm 
bude znovu rozhodovat v posledním týdnu v červnu. Představenstvo nadále setrvává na názoru, 
který byl vyjádřen v jeho usnesení z března 2017 ve věci nepřípustnosti navrhovaného omezení 
soudního přezkumu zbavení osobní svobody, omezení práva na právní pomoc ve správním řízení 
apod. 

Po krátké diskuzi představenstvo ukládá LO opětovně sdělit zejména členům ÚPV výše uvedené 
stanovisko k projednávanému návrhu. 

8c) Informace o novele NOZ a ZOK (notářské zápisy do katastru) – bez materiálu 

JUDr. Justoň informoval o novele občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 
(sněmovní tisk 920). 

Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá LO věc nadále sledovat. 

d) Informace o jednání LRV 

JUDr. Justoň seznámil představenstvo o obsahu jednání LRV. 

e) Informace o připomínkových řízeních 

JUDr. Justoň informoval představenstvo o aktuálních připomínkových řízeních.  

Představenstvo bere informace na vědomí. 

f) Slučitelnost výkonu advokacie a činnosti daňového poradce 

Projednání věci se odročuje na příští zasedání představenstva. 

9) 7. Sněm ČAK 

9a) Návrh usnesení sněmu 

Představenstvo navrhuje změnu čl. 14 odst. 3 jednacího řádu sněmu ČAK doplněním věty 
„K veřejnému hlasování lze použít hlasovací zařízení. Při hlasování hlasovacím 
zařízením hlasuje advokát tak, že stiskne tlačítko hlasovacího zařízení kdykoli v intervalu 
stanoveném pro hlasování a zvedne ruku.“  
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Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Tento návrh byl schválen a bude předložen sněmu. 

Představenstvo navrhuje změnu čl. 14 odst. 2 stálého volebního řádu sněmu České advokátní 
komory, ve znění usnesení sněmu doplněním věty ve znění: „Protokol o volbě uloží 
Komora po dobu padesáti let; hlasovací lístky uloží Komora po dobu jednoho roku.“ 
Lhůta pro uložení hlasovacích lístků podle čl. 14 odst. 2 stálého volebního řádu, ve znění 
tohoto návrhu, se použije rovněž pro uložení hlasovacích lístků použitých ve volbách na 
předchozích sněmech. 

Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Tento návrh byl schválen a bude předložen sněmu. 

Představenstvo navrhuje změnu čl. 7 odst. 1 písm. f): nahrazením slov „čl. 21 odst. 3“ slovy „čl. 
23b odst. 3“. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Tento návrh byl schválen a bude předložen sněmu. 

Představenstvo na návrh LO rozhodlo o tom, že navrhne úpravu čl. 70 organizačního řádu. LO se 
ukládá předložit představenstvu návrh této úpravy k hlasování per rollam. 

JUDr. Smejkal informoval o závěrech jednání RHV s tím, že sněm by mohl rozhodovat o těchto 
změnách: 

a) Čl. 19 odst. 2 usnesení o sociálním fondu (SF) upravit termín „do konce září“; 

b) Příspěvek zaměstnanců ČAK (s výjimkou bývalých zaměstnanců – důchodců) do SF 500 Kč 
– obdobná pravidla, jako pro advokáty; dobrovolnost; 

c) Čerpání ze SF -  jen zaměstnanci, kteří přispívají; 

d) Zvýšení limitu půjček ze SF na částku 100.000 Kč pro advokáty, 50.000 Kč pro zaměstnance; 
zrušit limit půjček pro advokáty podnikající ve sdružení a ve společnostech; splatnost půjček 
do 5 let; 

e) Rozšíření účelu poskytnutí příspěvku ze SF zaměstnanců pro jiné vzdělávání, než 
prohlubování a zvyšování kvalifikace dle ZP; 

f) Sociální fond (BPP) – pokud odměnu advokátovi nehradí stát podle zákona o advokacii; 
představenstvo může příspěvek upravit dle stavu fondu; 

g) Fond pro výchovu a vzdělávání – zvýšení příspěvku na výchovu koncipienta na 300 Kč 
měsíčně, tj. 3.600 Kč ročně; Změna termínu čl. 5 – do konce září. 
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh změn byl schválen. LO se ukládá předložil návrh usnesení sněmu představenstvu 
ke schválení per rollam. 

9b) Rámcový program sněmu 

Předseda předkládá návrh pořadu jednání 7. sněmu ČAK s předpokladem, že pokud sněm 
nerozhodne jinak, volby do orgánů České advokátní komory proběhnou od 9.30 do 12.30 hodin: 

• Zahájení sněmu v 9.00 
(registrace účastníků 8.00- 12.30) 

• Zpráva o počtu přítomných advokátů 
• Schválení pořadu jednání sněmu 
• Volba předsednictva sněmu a volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů 

zápisu 
• Zahájení voleb do orgánů ČAK 

(představenstvo, kontrolní rada, kárná a odvolací kárná komise; volby budou probíhat 
do 12.30) 

• Úvodní slovo předsedy ČAK 
• Vystoupení hostů 
• Zpráva předsedy ČAK o činnosti ve volebním období 2013-2017 
• Zpráva předsedy kontrolní rady ČAK o činnosti kontrolní rady 
• Zpráva předsedy kárné komise ČAK o činnosti kárné komise 
• Zpráva předsedy odvolací kárné komise o činnosti odvolací kárné komise 
• Zpráva předsedy zkušební komise ČAK o činnosti zkušební komise 
• Projednání návrhu předkládaných sněmu ke schválení představenstvem ČAK, 

a to: 
- Novela jednacího řádu sněmu; 
- Novela volebního řádu sněmu; 
- Novela usnesení o sociálním fondu; 
- Novela organizačního řádu; 

• Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů předložených sněmu podle 
čl. 4 odst. 2 organizačního řádu ČAK 

• Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise 
a odvolací kárné komise ČAK 

• Obecná rozprava 
• Zpráva návrhové komise 
• Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy 
• Zpráva volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, kontrolní 

rady, kárné komise a odvolací kárné komise ČAK 
• Plánované ukončení pracovní části sněmu – 18.00 
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Pod diskuzi dal předseda o pořadu jednání hlasovat. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh rámcového programu 7. sněmu ČAK byl schválen. 

10) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

10a) Aktuální vývoj v oblasti ochrany dat 

Představenstvo vzalo informaci o aktuálním vývoji v oblasti ochrany dat na vědomí, ukládá 
odboru MEZ nadále tuto problematiku sledovat. OVV se ukládá ve spolupráci s MEZ zveřejnit 
materiál doporučení CCBE ohledně klíčových nových opatření pro advokáty k dosažení souladu 
s předpisy v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

10b) Evropská vzdělávací platforma 

Představenstvo vzalo informaci o ETP na vědomí a ukládá odboru MEZ, aby problematiku ETP 
nadále sledoval. 

10c) Brexit 2017 

Představenstvo projednalo informace o uskupení Brexit 27 na vědomí a ukládá české delegaci při 
CCBE, aby nadále tuto problematiku sledovala. 

10d) Zákon o podmínkách sledování a použití zpravodajských prostředků ve Francii a související 
stížnost k ESLP 

Představenstvo vzalo informaci o žádosti francouzské delegace o intervenci CCBE na vědomí, 
ukládá odboru MEZ nadále tuto problematiku sledovat. 

10e) Plenární zasedání CCBE v Praze 

Představenstvo projednalo návrh přípravy Plenárního zasedání CCBE, které proběhne v Praze ve 
dnech 17.- 19. května 2018. ČAK vyčleňuje na zajištění organizace Plenárního zasedání finanční 
prostředky v plné výši, tj. 280.000 Kč. Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. 

Odboru MEZ se ukládá při plánování zahraničních akcí a přípravě zahraničního rozpočtu na rok 
2018 zařadit tuto akci s příslušným krytím. 

Představenstvo zároveň rozhodlo o partnerském zapojení ČAK do Inovativního fóra právních 
služeb a za předpokladu spolupráce s CCBE, i navýšení příspěvku. 
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10f) Mezinárodní spolupráce 

Představenstvo vzalo na vědomí informace o spolupráci se zahraničními advokátními komorami, 
ukládá odboru MEZ pokračovat v komunikaci se zahraničními komorami a průběžně informovat 
představenstvo. 

10g) Plánované vzdělávací akce 

Představenstvo projednalo záměr uskutečnění semináře mezinárodní organizace PEOPIL v 
prostorách ČAK a vyslovuje s ním souhlas. Představenstvo projednalo záměr uspořádat seminář 
s Asociací Masaryk v prostorách ČAK a vyslovuje s ním souhlas. Představenstvo vzalo na vědomí 
informace o projektech. 

10h) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za duben - květen 2017 

JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za duben a květen 2017 a předložila pravidelný přehled 
„Aktuality z EU za březen - duben 2017“. Představenstvo bere toto shrnutí a přehled na vědomí. 

11) Čerpání rozpočtů 

11a) Čerpání rozpočtu ČAK za rok 2016 

JUDr. Smejkal seznámil členy představenstva s čerpáním rozpočtu ČAK za rok 2016. Nejprve 
uvedl, že v souladu s příslušnými právními předpisy byla účetní závěrka dne 7. 6. 2017 ověřena 
auditorem s tím závěrem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České 
advokátní komory k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

JUDr. Smejkal se dále zabýval výnosy předepsanými rozpočtem s tím, že plánované výnosy byly 
překročeny. Pokud jde o náklady, poukázal zejména na rozpočtovou položku „ostatní náklady a 
rezervy“, která je dlouhodobě překračována a RHV doporučuje, aby byla položka v příštím 
rozpočtu dostatečně posílena a analyzována. S tím, že rozpočet skončil přebytkem, lze hodnotit 
hospodaření ČAK jako velmi dobré. RHV navrhuje, aby čerpání rozpočtu ČAK za rok 2016 bylo 
schváleno. 

Pro: 7 Proti: 1 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatuje, že čerpání rozpočtu za rok 2016 bylo schváleno. 

11b) Čerpání rozpočtu SF za rok 2016 

JUDr. Smejkal seznámil členy představenstva s čerpáním rozpočtu sociálního fondu ČAK za rok 
2016, a to jak na stránce příjmové, která byla vyšší než rozpočtovaná, kde zmiňuje zejména 
zvýšení splátek půjček a pokuty z kárného řízení. Obdobě komentuje výdajovou stránku, kde 
poukazuje na významné navýšení v položce „příspěvky nástupci advokáta“ a „dar na veřejně 
prospěšné účely“. Celkový výsledek hospodaření SF je kladný, celkové příjmy byly vyšší, než 
rozpočtované a celkové výdaje nižší. RHV navrhuje schválit čerpání rozpočtu SF za rok 2016. 
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Předseda dal hlasovat o schválení čerpání rozpočtu sociálního fondu.  

Pro: 7 Proti: 1 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatuje, že čerpání rozpočtu sociálního fondu za rok 2016 bylo schváleno. 

11c) Regiony 2016 

JUDr. Smejkal seznámil členy představenstva s čerpáním rozpočtu regionů ČAK za rok 2016. 
JUDr. Smejkal poukazuje na to, že celkové rozpočtované výdaje nebyly vyčerpány a hospodaření 
regionů je tudíž v souladu se schváleným plánovaným rozpočtem.  

Představenstvo bere zprávu JUDr. Smejkala na vědomí. 

11d) Návrh zúčtování fondu ČAK pro vzdělávání koncipientů za rok 2016 

JUDr. Smejkal seznámil členy představenstva s návrhem zúčtování fondu ČAK pro vzdělávání 
advokátních koncipientů za rok 2016. JUDr. Smejkal konstatoval, že došlo k překročení čerpání 
rozpočtu fondu o cca 470.000 Kč, navrhuje, aby rozdíl byl kryt přebytkem z dřívějších let a 
odkazuje na dnes schválený návrh na úpravu poplatků do fondu pro vzdělávání advokátních 
koncipientů. RHV navrhuje, aby představenstvo schválilo čerpání fondu ČAK pro vzdělávání 
koncipientů za rok 2016 

Pro: 7 Proti: 1 Zdrželi se: 0 

Představenstvo schvaluje čerpání fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů za 
rok 2016. 

11e) Zúčtování fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2016 

Představenstvo schvaluje zprávu o hospodaření s fondem ČAK pro vzdělávání koncipientů v roce 
2016 pro zveřejnění. 

11f) Fond předsedy ČAK za rok 2016 

Představenstvo bere na vědomí čerpání fondu předsedy v roce 2016, který nebyl vyčerpán. 

11g) Stav majetku ČAK ke dni 31. 12. 2016 

Představenstvo bere na vědomí stav majetku ČAK ke dni 31. 12. 2016. 

12) Matrika 

12a) Přehled počtu advokátů 5/2017 

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož vyplývá, že ke dni 1. června 
2017 je zapsáno celkem 12 896 advokátů a 3 110 advokátních koncipientů. 
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13) Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

13a) Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

13b) Žádost o příspěvek na pořádání 20. ročníku golfového turnaje české advokacie 

JUDr. Miketa předložil žádost o příspěvek na pořádání jubilejního 20. ročníku golfového turnaje 
české advokacie. 

Představenstvo schvaluje příspěvek ve stejné výši, jako v loňském roce (50.000 Kč) a v této 
souvislosti se ukládá JUDr. Miketovi připravit průvodní dopis s připomenutím náležité prezentace 
ČAK. 

13c) XXV. Karlovarské právnické dny 

Po obsáhlé diskuzi JUDr. Žižlavský navrhuje, aby žádost JUDr. Zoufalého o příspěvek na 
Karlovarské právnické dny byla zamítnuta. Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 2 

Konstatuje se, že návrh JUDr. Žižlavského nebyl přijat. 

Předseda dal hlasovat o návrhu Mgr. Němce na poskytnutí příspěvku na KPD ve výši 50.000 Kč. 

Pro: 5 Proti: 3 Zdrželi se: 2 

Konstatuje se, že návrh Mgr. Němce nebyl přijat. 

JUDr. Smejkal předkládá kompromisní návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 30.000 Kč. 
Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 7 Proti: 1 Zdrželi se: 2 

Návrh byl schválen. Předseda konstatuje, že bude KPD ze sociálního fondu vyplacen 
příspěvek ve výši 30.000 Kč. 

13d) Podnět Úřadu průmyslového vlastnictví – nekalé obchodní praktiky 

Představenstvo projednalo dopis Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 5. 2017 ve věci 
JUDr. Aleše Mendela a s tím související stanovisko JUDr. Milana Kyjovského. Po diskuzi se 
podnět postupuje kontrolní radě. 
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13e) Informace Veřejného ochránce práv – vyřízení podnětu 

Předseda informoval o dopisu Veřejné ochránkyně práv ve věci namítané diskriminace žen ČAK, 
z něhož se podává, že pravidla volby do orgánů ČAK ani postup při určování advokáta dle ust. § 
18 odst. 2 ZA není diskriminační z důvodu pohlaví. 

13f) Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR 

Představenstvo bere na vědomí usnesení shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR 
konaného ve dnech 30. – 31. 3. 2017. 

13g) Poděkování předsedy vlády ČR – neoprávněný výkon činnosti 

Představenstvo bere na vědomí poděkování předsedy vlády za konstruktivní jednání 
o problematice neoprávněného výkonu činnosti. 

13h) Změna a doplnění plánu práce regionu 

JUDr. Schejbalová předložila představenstvu návrh na doplnění plánu akcí všech regionálních 
středisek k pořádání seminářů v souvislosti se 7. sněmem ČAK. Navrhuje se rozšíření počtu akcí 
v rámci všech regionů. 

Po diskuzi představenstvo jednomyslně návrh schvaluje. 

13i) Organizace jednání představenstva (bez materiálu) 

Představenstvo po diskuzi rozhodlo, že řádné zasedání představenstva za účelem schválení návrhů 
předkládaných sněmu se uskuteční 18. 7. 2017. Představenstvo se dohodlo na tom, že, budou-li 
dnes projednané návrhy schváleny per rollam a nebude dalších návrhů na změnu stavovských 
předpisů schvalovaných sněmem a dalších důvodů pro svolání představenstva, předseda je 
oprávněn zasedání v tomto termínu zrušit 

Srpnové zasedání představenstva se nekoná. 

Zasedání představenstva v září se uskuteční v termínu 11. - 12. 9. 2017. 

13j) Změna rámcového programu vzdělávání advokátních koncipientů 

JUDr. Schejbalová předkládá představenstvu v souvislosti se změnou usnesení AML návrh na 
změnu rámcového programu vzdělávání advokátních koncipientů a zařazení do povinných 
seminářů pro advokátní koncipienty ve 3. roce koncipientské praxe jeden polodenní seminář na 
téma povinnosti advokáta dle zák. č. 253/2008 se zařazením semináře v nejbližším možném 
termínu s tím, že v druhém pololetí tohoto roku bude seminář nepovinný. 

Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh změny rámcového programu vzdělávání advokátních koncipientů byl schválen. 
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13k) Databáze o činnosti advokátů 

Projednání věci se odročuje na příští zasedání představenstva. 

 Poté prohlásil předseda jednání za ukončené. 

 

Zapsal: Filip Anton Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym  


	Zápis ze 41. schůze představenstva, která se konala dne 12. – 13. června 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
	1) Kontrola úkolů zápisu
	2) Stav oprav budov
	3) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) ZA
	4) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 ZA
	5) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. c) ZA
	6) Zastavení řízení
	Poté prohlásil předseda jednání představenstva v 17:00 hod. za přerušené.
	3) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) ZA
	7)  Komplexní informační systém ČAK
	7a) Informace o postupu prací na KIS
	7b) Posouzení multifunkčních zařízení
	8) Legislativa
	8a) Novela AML usnesení + MONEYVAL
	8b) Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR
	8c) Informace o novele NOZ a ZOK (notářské zápisy do katastru) – bez materiálu
	d) Informace o jednání LRV
	e) Informace o připomínkových řízeních
	f) Slučitelnost výkonu advokacie a činnosti daňového poradce
	9) 7. Sněm ČAK
	9a) Návrh usnesení sněmu
	9b) Rámcový program sněmu
	10) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)
	10a) Aktuální vývoj v oblasti ochrany dat
	10b) Evropská vzdělávací platforma
	10c) Brexit 2017
	10d) Zákon o podmínkách sledování a použití zpravodajských prostředků ve Francii a související stížnost k ESLP
	10e) Plenární zasedání CCBE v Praze
	10f) Mezinárodní spolupráce
	10g) Plánované vzdělávací akce
	10h) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za duben - květen 2017
	11) Čerpání rozpočtů
	11a) Čerpání rozpočtu ČAK za rok 2016
	11b) Čerpání rozpočtu SF za rok 2016
	11c) Regiony 2016
	11d) Návrh zúčtování fondu ČAK pro vzdělávání koncipientů za rok 2016
	11e) Zúčtování fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2016
	11f) Fond předsedy ČAK za rok 2016
	11g) Stav majetku ČAK ke dni 31. 12. 2016
	12) Matrika
	12a) Přehled počtu advokátů 5/2017
	13) Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
	13a) Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci
	13b) Žádost o příspěvek na pořádání 20. ročníku golfového turnaje české advokacie
	13c) XXV. Karlovarské právnické dny
	13d) Podnět Úřadu průmyslového vlastnictví – nekalé obchodní praktiky
	13e) Informace Veřejného ochránce práv – vyřízení podnětu
	13f) Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR
	13g) Poděkování předsedy vlády ČR – neoprávněný výkon činnosti
	13h) Změna a doplnění plánu práce regionu
	13i) Organizace jednání představenstva (bez materiálu)
	13j) Změna rámcového programu vzdělávání advokátních koncipientů
	13k) Databáze o činnosti advokátů
	Poté prohlásil předseda jednání za ukončené.


