
Zápis z výjezdního zasedání výboru regionálních představitelů,  

které se konalo 25. až 26. června 2020 v Poněšicích 
 

26. června 2020 

PŘÍTOMNI:  

JUDr. Radim Miketa JUDr. Jiří Janeba 

JUDr. Petr Meduna JUDr. Jan Malý 

JUDr. Roman Premus Mgr. Ing. Vítězslav Paděra 

Mgr. Ondřej Malovec JUDr. Irena Schejbalová 

JUDr. Zdeněk Grus JUDr. Petr Cembis 

JUDr. Michal Vejlupek JUDr. Martin Burián 

JUDr. František Smejkal Mgr. Pavel Otipka 

Mgr. Petr Smejkal JUDr. Marek Kříž, Ph.D. 

JUDr. Daniela Kovářová JUDr. Lenka Vidovičová 

JUDr. Julie Šindelářová Mgr. Michal Zahnáš 

JUDr. Jaroslav Liška jr. Mgr. Lenka Danilišin 

 

     

HOSTÉ: 

JUDr. Jan Mikš JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Tomáš Herblich Mgr. Miroslava Sedláčková 

 

OMLUVENI: 

JUDr. Petr Mrázek JUDr. Ladislav Jirásek 

JUDr. Radek Šmerda JUDr. Aleš Vídenský 

JUDr. Lubomír Pánik JUDr. Jana Rejžková 

Mgr. David Pohořal  

1) Zpráva o činnosti jednotlivých regionů  

JUDr. Schejbalová informovala, že v Brně sice byly zrušeny, stejně jako ve všech 

ostatních regionech, oslavy 30. výroční nezávislosti advokacie, ale původně plánovaná 

navazující výstava „Advokáti proti totalitě“ se bude konat v novém termínu. Slavnostní 

zahájení proběhne v pátek 18. září 2020 v Káznici v Brně.  

JUDr. Smejkal za region Jižní Čechy informovat o tom, že jedná s Jihočeským divadlem 

o možnosti přesunu plánovaného divadla na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově na 

příští rok. 

JUDr. Premus sdělil, že s ohledem na coronavirovou situaci byl nucen v regionu Střední 

Čechy zrušit nejvýznamnější akci běžecký závod „O parohy arcivévody Ferdinanda“. 
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JUDr. Kovářová informovala, že v regionu Západní Čechy letos proběhlo již tradiční 

novoroční setkání advokátů spojené s divadlem, s rautovým setkáním 120 lidí. Dále 

sdělila, že jsou ve velké oblibě setkávání advokátů zaměřená na aktuální advokátní 

problematiku. 

JUDr. Vidovičová sdělila, že se v červnu konal po období nouzového stavu seminář 

JUDr. Čecha, který se setkal s velkým ohlasem. Dále informovala, že se letos bude konat 

již 10. ročník badmintonového turnaje „O střevíc regionální zmocněnkyně“, a mělo by se 

jednat o poslední ročník. Akce bude v příštím roce nahrazena jinou, s jiným sportovním 

„obsahem“.  

Mgr. Otipka sdělil, že tradiční vlajková akce regionu Severní Morava – víkendový 

seminář v Sepetné, byl v původním semináři zrušen, bude uspořádán v náhradním 

termínu v listopadu 2020. Jedná se o velmi oblíbenou, hojně navštěvovanou akci se 

sportovním a společenským přesahem. 

JUDr. Grus informoval, že region Severní Čechy pořádá cca 4 vzdělávací akce do roka a 

letos plánuje fotbalovo-společenské setkání s Hospodářskou komorou. V rámci 

mapování historie advokacie v regionu jsou natáčeny rozhovory s pamětníky 

v Advokátním deníku. Dále region pořádá ples pro 150 advokátů a partnerů, soudců a na 

konci roku proběhne společenské setkání advokátů. JUDr. Grusovi bylo doporučeno, aby 

se s odborem vnější vztahů dohodnul na větší prezentaci tohoto počinu v dostupných 

médiích. 

JUDr. Janeba za region Východní Čechy sdělil, že letos se podařilo v lednu uspořádat 

tradiční „Krakonošův pohár“, na němž rok od roku stoupá účast. Letos se sešlo cca 40 

účastníků z celé republiky. Dále informoval, že s ohledem na situaci, stihli uspořádat 

zatím  pouze jedno plánované školení pro advokáty. Do budoucna se daří domlouvat akce 

s kvalitními lektory, např. z Bovy.  4. září 2020 bude region pořádat tradiční celostátní 

fotbalový turnaj a na závěr roku je plánované společenské setkání advokátů.  

JUDr. Meduna informoval, že celostátní fotbalový turnaj proběhl v září 2019 v regionu 

Praha a zúčastnilo se jej přes 150 advokátů.  V letošním roce bude pořádán turnaj 

v bowlingu se státními zástupci a jedná se o přesunu plánovaného divadelní představení.  

2) Zpráva o akci „Noc práva“  

JUDr. Miketa informoval, že v některých městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava) 

proběhla v březnu 2020 akce „Noc práva“, v jejímž rámci se konaly mmj. prohlídky 

věznice a ústavu soudního lékařství, přednášky a besedy k osvětové činnosti pro veřejnost 

zaměřené na oblast práva. V Brně a Ostravě se také konalo divadelní představení „Teror“, 

na jehož konci diváci hlasovali o vině či nevině obžalovaného. Celá akce měla ve 

veřejnosti a sdělovacích prostředcích velmi kladné hodnocení.  

Pro případnou spolupráci při pořádání dalších ročníků této akce doporučil JUDr. Miketa 

předání kontaktů regionálních představitelů všech regionálních středisek zástupcům 
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pořádající organizace Nugis Finem, což bylo jednohlasně odsouhlaseno. Dále uvedl, že 

tuto akci bude prezentovat na zasedání představenstva tak, aby získala oficiální podporu 

Komory, neboť umožňuje účelně prezentovat advokacii a ČAK v povědomí široké 

veřejnosti.. 

Úkol: Mgr. Danilišin předá Nugis Finem kontakty na regionální představitele a zástupce. 

JUDr. Miketa přednese na zasedání představenstva. 

3) Zrušené oslavy 30. výroční nezávislosti advokacie (dr. Miketa) 

Výbor se shodl, že předání již vyrobených plaket k 30. výroční nezávislosti advokacie 

zasloužilým advokátům z regionu proběhne na tradičních předvánočních a novoročních 

setkáních v rámci jednotlivých regionů. Případně, dle rozhodnutí jednotlivých 

představitelů mohou být tato ocenění předána na setkáních advokátů před plánovaným 

sněmem, který se bude konat 22. října 2021. O uvedeném budou advokáti včas 

informováni prostřednictvím Mgr. Danilišin. 

4) Čerpání prostředků region (dr. Smejkal) 

JUDr. Smejkal podal zprávu o čerpání rozpočtových prostředků jednotlivých regionů 

v roce 2019, kterou zpracovala Mgr. Sedláčková ve spolupráci s účtárnou ČAK. Výbor 

vzal zprávu na vědomí. 

5) Novinky v činnosti ČAK (dr. Miketa) 

JUDr. Miketa informoval o činnosti představenstva, kdy poslední zasedání proběhlo 

v červnu 2020. Na webu Komory byl vytvořen nový odkaz, na kterém byla založena 

„Deska (ne)cti“ https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22969. Jsou zde zveřejňovány 

organizace, které neoprávněně poskytují právní pomoc. Pokud bude mít někdo podezření 

na takovouto činnost, nechť informaci zašle JUDr. Hokemu.  

Dále JUDr. Miketa dále informoval o připravované změně AML zákona ve vztahu 

k řízení při porušení povinnosti advokáta dle AML. V současné době řeší přestupky  

přímo Komora, která by i dle současných návrhů vedla toto řízení nadále, avšak podle 

přestupkového zákona.  

Členové výboru se shodli, že informovanost advokátů (zejména jednotlivců a menších 

kanceláří) o jejich povinnostech v rámci AML není dostatečná a představenstvo by mělo 

učinit kroky k nápravě a podat stručnou a pokud možno jednoduchou a návodnou 

informací. 

Úkol: samotní regionální představitelé v této věci nebudou činit žádné kroky (vyjma 

pořádání standardních školení), JUDr. Miketa zajistí projednání problematiky na zasedání 

představenstva a následně rozšíření stručné a jasné informace o povinnostech AML všemi 

dostupnými komunikačními kanály. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22969


 

4 

 

6) Informace o novelizaci předpisu o ověřování podpisu, konverze, dálkové ověřování 

podpisu 

JUDr. Čáp, tajemník Komory, informoval, že od 1. července 2020 došlo ke změně 

předpisu ohledně ověřování podpisu: přes přelepku se dává razítko z obou stran bez 

podpisu.   

Dále informoval o tom, že z ministerstva vnitra přišlo upozornění, že u autorizovaných 

konverzí musí být úřední razítko advokáta opatřeno malým státním znakem, informace 

s přesnými pokyny byla zveřejněna v Bulletinu advokacie č. 6/2020.  

V legislativním procesu je zavádění možnosti dálkového ověření podpisu plynoucí 

z novely Notářského řádu. V současné době se řeší možnosti ve vztahu k advokátům a 

evidence tohoto druhu ověření. S ohledem na finanční náročnost je snaha, aby evidenci 

vedlo ministerstvo vnitra na účet státu.  

7) Informace o aktuální situaci se sídlem Komory v Praze a v Brně (dr. Miketa, mgr. 

Sedláčková) 

V Paláci Dunaj momentálně probíhá plánovaná celková rekonstrukce, odbory byly 

přesunuty na Myslíkovu ulici (3 odbory včetně odboru výchovy a vzdělávání), ostatní 

přesunuty do Kaňkova paláce. S novým majitelem paláce byla podepsána nová smlouva 

na 30 let od nastěhování. Aula ve stávající podobě bude zrušena, budou z ní vstupní 

prostory. V paláci budou vybudovány jiné vzdělávací prostory s větší kapacitou. 

Předpoklad délky rekonstrukce 2 roky.  

Účastníci zasedání, kteří již byli v náhradních prostorách v Myslíkově ulici, vznesli 

připomínky k využitelnosti a funkčnosti místnosti, ve které se koná zasedání kontrolní 

rady, kárné senáty (špatná klimatizace, nevyhovující nábytek). Mgr. Sedláčková 

informovala, že vše je v řešení. Zmínila možnost pronájmu sálu v Mánesu pro zasedání 

kontrolní rady, a i pro výchovné a vzdělávací akce pro větší počet koncipientů. JUDr. 

Mikš požádal o zajištění tohoto pronájmu. 

JUDr. Miketa informoval, že v Brně byl veden spor mezi vlastníkem a nájemcem ve věci  

pronájmu Kleinova paláce (ČAK je podnájemcem). Spor byl pravomocně rozhodnut, 

stávající nájemní smlouva je platná. 

8) Různé 

JUDr. Schejbalová informovala o pokračování pořádání společných seminářů se státním 

zastupitelstvím. Zašle nové termíny pro regiony, kde bylo konání kvůli coronavirové 

situaci zrušeno. Při konání těchto seminářů by mělo být vyřešena s Justiční akademií 

možnost stravování účastníků ze strany Komory.  
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JUDr. Kovářová informovala o stavu tvorby kroniky výboru regionálních představitelů a 

požádala všechny regionální představitele, aby do konce července 2020 zpracovali a 

zaslali 1stránkovou zprávu o současné podobě (situaci) regionu.  

Úkol: do konce července zaslat zprávu za region Mgr. Danilišin, která hromadně přepošle 

JUDr. Kovářové.  

 

Zapsala: Mgr. Lenka Danilišin Správnost zápisu ověřil: JUDr. Radim Miketa  

 


