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Sněm se konal dne 21. října 2005
v Kongresovém centru Tophotelu Praha. Při
jeho zahájení bylo registrováno 803 advokátů.
Mezi hosty byli JUDr. Pavel Rychetský, předse-
da Ústavního soudu, JUDr. Ivana Brožová,
předsedkyně Nejvyššího soudu ČR a místopřed-
seda tohoto soudu JUDr. Pavel Kučera, Veřejný
ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, ministr
spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Němec, předseda
Notářské komory ČR Judr. Martin Foukal, první
náměstek nejvyšší státní zástupkyně
doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 

Ze zahraničí byli přítomni zejména: John
Fish, bývalý předseda CCBE, předseda
Slovenské advokátní komory JUDr. Štefan
Detvai, Dr. Günter Kröber, prezident Saské
advokátní komory, Ranko Pelicarič, prezident
Chorvatské advokátní komory, Nenad Janičevič,
prezident Makedonské advokátní komory,
zástupci Hlavní advokátní rady Polska
Stanislaw Mikke a Ewa Stawicka.

Sněm zahájil z pověření představenstva
České advokátní komory jeho předseda
JUDr. Vladimír Jirousek, který mj. uvítal domá-
cí i zahraniční hosty.

Nejprve byl projednán a schválen návrh na
změnu Jednacího řádu sněmu Komory.
Následovala volba předsednictva sněmu, voleb-
ní, mandátové a návrhové komise a ověřovatelů
zápisu z jednání sněmu. 

Po zvolení orgánů sněmu byl schválen pořad
jednání. 

Úvodní slovo přednesl JUDr. Vladimír
Jirousek, který především odkázal na zprávu
o činnosti představenstva ČAK za uplynulé
volební období 2002-2005, otištěnou v Bulletinu
advokacie č. 9/2005 (str. 6-9)). Dále se soustře-

dil zejména na úkoly, vyplývající z usnesení
3. sněmu české advokacie a jejich plnění. 

Následovalo vystoupení hostů. Jako prvá
přednesla stručný proslov JUDr. Ivana Brožová,
předsedkyně Nejvyššího soud ČR. Zdůraznila
význam role advokacie v současné době. V rámci
plnění primární role občana nad státem mají
odpovědnost zejména advokáti, a to jak vůči kli-
entovi, tak i vůči společnosti. Jsou významnou
pojistkou ochrany práv jednotlivce. 

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl
ve svém pozdravném projevu zmínil zejména
připravovaný „antidiskriminační“ zákon, který
má mj. zajistit dostupnost právních služeb u dis-
kriminovaných skupin a jednotlivců. Apeloval
na orgány advokacie i na jednotlivé advokáty,
aby se úkolů ve vztahu k těmto skupinám ují-
mali zodpovědně.

Prezident Notářské komory ČR JUDr. Martin
Foukal připomenul, že mezi oběma komorami byla
dohodnuta pravidla spolupráce, zejména ohledně
jednotného vystupování při projednávání otázek
společného zájmu. Obě komory společně vystupo-
valy proti některým nezodpovědným legislativním
návrhům, které by znamenaly destrukci historic-
kého systému v postavení advokátů a notářů. 

John F i s h, bývalý předseda CCBE, vyjádřil
potěšení, že se Česká republika stala členem
Evropské unie a že v důsledku toho je nyní i česká
advokacie řádným členem CCBE, kde hraje důle-
žitou a energickou roli, mj. ve společném boji proti
snahám o oslabení nezávislosti profese advokáta,
při projednávání otázek advokacie v souvislosti
s praním špinavých peněz a s bojem proti teroris-
mu. Vyslovil přesvědčení, že CCBE může hrát
důležitou úlohu při zastupování evropské advoka-
cie v těchto i jiných významných oblastech. 

Nened Janičevič, prezident Makedonské
advokátní komory, ve stručném neformálním
projevu pozdravil sněm jménem 1400 make-
donských advokátů.

V průběhu jednání sněmu se dostavil ministr
spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Němec. Doslovné
znění jeho projevu je otištěno v tomto čísle
Bulletinu advokacie.

Předseda volební komise JUDr. František
Hrudka pak informoval o zahájení a organizaci
volby členů a náhradníků představenstva, kon-
trolní rady a kárné komise Komory.

Zprávu kontrolní rady s podrobným zdůvod-
něním přednesl její předseda JUDr. Jan Mikš,
zprávu kárné komise předseda JUDr. Bohuslav
Sedlatý a zprávu zkušební komise pro advokát-
ní zkoušky, uznávací zkoušky a zkoušky způso-
bilosti její předseda JUDr. Milan Skalník. Všichni
přítomní odkazovali na zprávy otištěné
v č. 9/2005 Bulletinu advokacie.

Zatímco probíhaly volby orgánů advokacie,
pokračovala další část pořadu jednání. Byly pro-
jednány návrhy, předložené sněmu ke schválení
představenstvem (viz Bulletin advokacie
č. 9/2005, str. 22 – 39), které byly všechny schvá-
leny, některé s přijetím dílčích pozměňovacích
návrhů (blíže viz zápis o pořadu jednání sněmu).

Naproti tomu sněm zamítl další návrhy sta-
vovských předpisů, otištěné v Bulletinu advoka-
cie č. 9/2005, str. 45, str. 55-59, přičemž část
těchto návrhů byla předkladateli vzata zpět
(blíže viz též zápis o pořadu jednání sněmu).

Sněm rovněž zamítl další návrhy usnesení,
přednesené v průběhu jednání. 

Poté, co předseda návrhové komise
JUDr. Martin Radvan přednesl její zprávu, při-
jal sněm toto usnesení:

Informace o 4. sněmu
České advokátní komory

4. sněm České advokátní komory
I. bere na vědomí

1. zprávu o činnosti představenstva České advokátní komory ve funkčním
období 2002 – 2005,

2. zprávu o hospodaření České advokátní komory,
3. zprávu o hospodaření se sociálním fondem České advokátní komory,
4. zprávu předsedy kontrolní rady České advokátní komory,
5. zprávu předsedy kárné komise České advokátní komory,
6. zprávu předsedy zkušební komise České advokátní komory;

II. zvolil

1. představenstvo České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto
usnesení,

2. kontrolní radu České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto
usnesení,
3. kárnou komisi České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto
usnesení;

III. schvaluje

1. změnu Jednacího řádu sněmu České advokátní komory,
2. usnesení sněmu o fondu České advokátní komory pro vzdělávání advo-
kátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o soci-
álním fondu České advokátní komory,
3. usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku,
kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění
usnesení sněmu č. 2/2002 Věstníku, ve znění sněmem přijatých pozměňo-
vacích návrhů,

USNESENÍ
4. sněmu České advokátní komory

ze dne 21. října 2005



11

11-12/2005 Bulletin advokacie

4. věcný záměr zřízení nového poradního orgánu: Výboru pro odbornou
pomoc a ochranu zájmů advokátů;

IV. ukládá

1. představenstvu České advokátní komory, aby v následujícím volebním
období věnovalo hlavní pozornost a hlavní část finančních prostředků ČAK
následujícím prioritám:

zaměření na oblasti, které advokáty „živí“,

odstranění nedůvodných výhod příbuzných profesí,
zmírnění nové formy diskriminace českých advokátů, založené na
nedostatku informací v českém jazyce,
vytvoření interního komunikačního prostoru pro advokáty,
komerční využití výhod Komory jako sdružení spotřebitelů;

2. předsedovi České advokátní komory přijaté stavovské a jiné přepisy
podle bodu III. vyhlásit ve znění schváleném sněmem ve Věstníku České
advokátní komory. �
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Vážený pane předsedo, vážení hosté, dámy
a pánové,

vím, že váš dnešní program je velmi obsáh-
lý a časově náročný, a proto bych své vystou-
pení omezil pouze na několik poznámek.

Mezi Českou advokátní komorou, jejími orgá-
ny i jednotlivými advokáty a ministerstvem spra-
vedlnosti panují dlouhodobě pozitivní vztahy. 

Jsem proto rád, že mohu skutečně odpověd-
ně konstatovat, že spolupráce ministerstva
s Českou advokátní komorou je dlouhodobě na
dobré úrovni a stále se dále rozvíjí. Nejde však
pouze o posun v naší společné činnosti. Chtěl
bych ocenit také pokrok v celé činnosti České
advokátní komory, který byl dosažen v posled-
ní volebním období, a to jak po stránce jejích
úkolů, tak po stránce jejího materiálně technic-
kého zázemí. 

Je možno říci, že došlo k významné profesi-
onalizaci odborných orgánů Komory, což se
projevuje i v její činnosti ve vztahu k minister-
stvu spravedlnosti, zejména s ohledem na kva-
litu předkládaných materiálů. Bylo posíleno
i materiálně technické zázemí Komory, která
v současné disponuje kapacitou, umožňující jí
pořádat nejen vzdělávací programy pro advo-

káty a advokátní koncipienty, ale i významná
mezinárodní setkání.

Rád bych vyzvedl aktivní přínos České advo-
kátní komory a její spolupráci při přípravě řady
právních předpisů. Pod vedením místopředsedy
Komory pro legislativu předložila Komora
ministerstvu řadu legislativních podnětů,
z nichž většina byla ministerstvem podpořena
a byla již schválena, nebo je projednávána
v legislativním procesu. Věřím, že na druhé stra-
ně i Česká advokátní komora oceňuje aktivní
a pozitivní přístup ministerstva spravedlnosti při
prosazování návrhů právních úprav, jež směřu-
jí ke zkvalitnění advokáty poskytovaných práv-
ních služeb. Ministerstvo vždy chápalo odborné
a kvalitní poskytování právní pomoci jako jeden
ze základních principů právního státu.

Zástupci Komory při přípravě legislativních
materiálů odpovědně hájili zájmy advokacie,
a to i v případech, kdy ministerstvo z objektiv-
ních, zejména finančních důvodů, nemohlo
navrhované záměry podpořit. Tak tomu bylo
například u navrhované úpravy poskytování
bezplatné právní pomoci. V této souvislosti je
potřeba poděkovat Komoře, a zejména jednot-
livým advokátům, za odpovědný přístup

i v případech, kdy jsou podle současné právní
úpravy Komorou k zastupování nemajetných
klientů určeni.

Ministerstvo v úzké součinnosti s Komorou
připravilo a následně předložilo řadu novel
zákona o advokacii a tím byl umožněn výkon
advokacie advokátům z členských států
Evropské unie, a to jak příležitostně jako hos-
tující evropští advokáti, tak trvale jako usazení
evropští advokáti. V současné době je
v Poslanecké sněmovně projednáván velmi
významný návrh novely zákona o advokacii.
Tento návrh by měl nově umožnit výkon advo-
kacie v pracovním poměru k jinému advokáto-
vi nebo advokátní společnosti. Na základě
pozměňovacích návrhů se zvažuje i rozšíření
možností společného výkonu advokacie
v komanditní společnosti nebo ve společnosti
s ručením omezeným. Tyto navrhované změny
rovněž plně odpovídají trendům Evropské unie
a v řadě jejích členských států jsou již úspěšně
uplatňovány. Ministerstvo doufá v aktivní pří-
stup advokátů i v souvislosti s novou úpravou
insolvenčního práva, zejména s jejich odpo-
vědným plněním úkolů vyplývajících z činnos-
ti insolvenčních správců.

Rozsáhlá byla v uplynulém volebním obdo-
bí rovněž legislativní aktivita České advokátní
komory na úseku vydávání stavovských před-
pisů, kterými Komora aktuálně reagovala na
nové právní úpravy nebo jejich změny. Jako
příklad lze uvést stavovské předpisy, reagující
na právní úpravu opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti. S potěšením mohu
konstatovat, že ani v jediném případě jsem
neshledal potřebu uplatnit svoji pravomoc
k předložení stavovského předpisu k přezkou-
mání soudem pro jeho nezákonnost.

Dámy a pánové,
věřím, že i nové představenstvo České

advokátní komory, které dnes na svém sněmu
zvolíte, bude pokračovat v nastoupené cestě.
Dovolte mi, abych mu tímto popřál mnoho
úspěchů. 
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Projev místopředsedy vlády a ministra
spravedlnosti JUDr. Pavla Němce 
na 4. sněmu ČAK


