
Zápis z výjezdního zasedání výboru regionálních představitelů,  

které se konalo 3. až 4. června 2021 na Pustevnách 
 

4. června 2021 

PŘÍTOMNI:  

JUDr. Radim Miketa JUDr. Ladislav Jirásek 

JUDr. Petr Meduna JUDr. Jiří Janeba 

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. 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.  David Pohořal JUDr. Marek Kříž, Ph.D. 

JUDr. Daniela Kovářová Mgr. Michal Zahnáš 

JUDr. Julie Šindelářová Mgr. Lenka Danilišin 

Mgr. Jaroslav Liška jr.  

 

     

HOSTÉ: 

JUDr. Petr Poledník JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr.  Robert Němec, LL.M. Mgr. Miroslava Sedláčková 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. Mgr. Jakub Vepřek 

JUDr.  Jan Skřipský, Ph.D.  

 

OMLUVENI: 

JUDr. Petr Mrázek JUDr. Aleš Vídenský 

JUDr. Lubomír Pánik JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. 

Mgr. Petr Smejkal JUDr. Jana Rejžková 

1) Zpráva o činnosti představenstva v uplynulém období  

JUDr. Miketa přivítal členy výboru regionálních představitelů, zástupce představenstva a 

hosty.  

Následně členy výboru informoval o stěžejních otázkách, které v uplynulém období 

projednávalo představenstvo ČAK: 

AML – řízení na tomto úseku zůstalo v gesci Komory. Byť je úprava řízení diskutabilní, 

podařilo se zachovat určitou autonomii advokacie v tomto směru. 

DAC5, DAC6 - informace o přeshraničním daňovém uspořádání a informační povinnost 

advokáta jako poradce. JUDr. Novotná odvedla v jednáních s MF ČR velký kus práce. 
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Informační povinnost se dostala do mezí, které jsou akceptovatelné, resp. snesitelné 

v mezích možností.  

Novela zákona o advokacii schválená Parlamentem – dvě zásadní oblasti: elektronické 

ověřování podpisů a vinklaření. Postižitelné bude již samotné nabízení právních služeb 

neadvokáty.  

Advokátní tarif – JUDr. Jirousek vede stálá jednání s ministerstvem spravedlnosti, 

nejméně ve směru vypuštění snížení odměn ex offo. Problematika přešla na ministerstvo 

financí, účinnost by mohla nastat od 1.1.2022, s ohledem na parlamentní volby však 

uvedené zůstává otázkou. 

Prezentace České advokátní komory – vytvoření Advokátního deníku. Výborná 

platforma, rychlost předávání informací. Snaha o větší vstřícnost vůči advokátům, 

v přípravě zcela nové webové stránky, internet, který bude advokátům nabízet 

přijatelnější prostředí. 

Výchova a vzdělávání – přechod do online prostoru, rychlý, ale ne zdaleka jednoduchý. 

Do budoucna se ponechají některé akce pro advokáty a pro koncipienty v online formě. 

Pořád bude kladen důraz na setkávání advokátů a koncipientů. Velká diskuse ohledně 

výchovy advokátních koncipientů. Úvahy o návratu vícedenních zahajovacích seminářů, 

které slouží k seznamování advokátních koncipientů a tvorbě důležitých profesních 

vazeb.  

Nový systém advokátních zkoušek – třetí rok, kdy byly zavedeny „vstupní“ testy. 

Úspěšnost je nad 90 %. Efekt není takový, jaký byl očekáván. Testy měly osvědčit znalost 

základních pojmů, která by pak již nebyly předmětem ústní zkoušky, což se ne zcela daří. 

Další vzdělávání advokátů – JUDr. Miketa vyslovil poděkování JUDr. Schejbalové a 

JUDr. Kovářové. Otázkou je motivace - „odměňování“ advokátů za toto vzdělávání, kde 

zaznívají hlasy o možnosti snížení ročních poplatků u advokátů absolvující DVA. Jde 

však o problematiku značně komplikovanou.  Za jeden rok se vzdělávání účastní 

průměrně kolem dvou tisíc advokátů.  

JUDr. Miketa dále ocenil činnost zastoupení Komory v Bruselu, které Komoře 

zprostředkovává informovanost v předstihu a dává možnost vyjádřit se k implementaci 

evropské legislativy včas a se znalostí věci. 

Sněm – dva termíny konání: 22. října 2021, náhradní termín 17. prosince 2021. Proběhla 

rozsáhlá diskuse, zda může být sněm pořádán online, resp. pořádání voleb online.  

V případě, že by se sněm nemohl konat, je iniciována a projednávána rychlá novela AZ 

umožňující uspořádání samostatných voleb. Jde o lepší variantu než prodlužování 

mandátu zákonem nebo dokonce zánik mandátů. Na sněmu by měly být projednávány 

jednak spíše technické záležitosti ohledně náhrady za ztrátu času členům některých 

orgánů, zrušení neobsazené funkce ředitelky Komory apod.. Dále budou sněmu 

pravděpodobně předloženy otázky dalšího směřování advokacie např. vytvoření 
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platformy nabídky (tržiště) právních služeb; otázka věčných koncipientů (cca 300 

koncipientů, kteří koncipují déle než 5 let, 149 koncipientů déle než 10 let) a další. 

2) Legislativní činnost – JUDr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Martin Maisner, Ph.D., 

MCIArb. 

JUDr. Němec, místopředseda představenstva, krátce pohovořil o činnosti legislativní – 

novela předpisů AML, jeden zásadní přelom. Na rozdíl od dřívější doby, kdy advokáti 

byli povinnými osobami ve specifických oblastech, podle poslední novely se rozšiřuje 

oblast činností, kde je advokát povinnou osobou. Porušování předpisů je přestupek, který 

bude řešen na Komoře. Rozšiřuje se kompetence Kontrolní rady a Kárné komise.  

Většina legislativní činnosti se soustřeďuje na zachování mlčenlivost. Předpisy daňové 

správy – DAC 5 a DAC 6. Příprava interní „kuchařky“ pro advokáty, jak mají postupovat 

– jak informovat klienta o povinnostech.  

JUDr. Maisner, člen představenstva, promluvil o problematice poskytování právních 

služeb po internetu, kde se řeší především ochrana informací, otázka autentizace. Čtyřleté 

úsilí na poli digitalizace se vyznačuje snahou o změnu webových stránek, které by 

umožnilo propojení webových stránek s informačním systémem Komory, což vyžaduje 

propracovaný systém zabezpečení. Zpřístupňovaná data musí mít zajištěnou dostatečnou 

ochranu.  

Digitalizace advokacie má dvě stránky – využívání systémů při vnitřní kontrole a při 

poskytování právních služeb elektronickou formou. Sofistikovaný vyhledávač advokátů 

(tržiště) by v rukou Komory měl určitý „punc oficiality“. 

3) Zpráva o rekonstrukce Paláce Dunaj – Mgr. Miroslava Sedláčková  

Mgr. Miroslava Sedláčková, vedoucí odboru hospodářského a organizačního, představila 

projekt rekonstrukce Paláce Dunaj, včetně přednáškových sálů. Kolem těch byla vedena 

diskuse, kdy vytíženost těchto místnosti z ekonomického hlediska dostatečně odůvodňuje 

prováděnou rekonstrukci ve stávajících prostorách oproti variantě pronájmu těchto 

prostor u jiných subjektů, což by sebou neslo vyšší finanční náklady.  

4) Zpráva o čerpání rozpočtu regionálních středisek – Mgr. Miroslava Sedláčková 

Dále Mgr. Sedláčková informovala o čerpání rozpočtu regionálních středisek 

v uplynulém roce. Náklady byly, s ohledem na „covidovou“ situaci, oproti jiným rokům 

třetinové.   

5) VOPOZA – Mgr. Jakub Vepřek 

Mgr. Jakub Vepřek, člen výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmu advokátů, tento 

výbor krátce prezentoval, přičemž jeho příspěvek tvoří přílohu tohoto zápisu. 
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JUDr. Miketa doplnil, že signalizační funkce výboru je dobrá. Představenstvo je 

informováno o nejzásadnějších událostech ohrožujících zájmy jednotlivých advokátů. 

JUDr. Němec doplnil informaci o extrémních případech, které se projednávaly na 

zasedání představenstva.  

6) AML problematika - diskuse 

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 

informaci. 

Mgr. Michal Zahnáš požaduje, a to nejen s ohledem na skutečnost, že se pod kárnou 

odpovědnost nově dostali i zaměstnanci advokátních kanceláří, praktické uživatelsky 

komfortní semináře pro advokáty na téma AML, které budou reagovat na dotazy a běžné 

aktuální problémy advokátů.  

JUDr. Schejbalová navrhuje, aby byl na webových stránkách samostatný oddíl, kde bude 

tato problematiky řešena formou otázek a odpovědí.  

Úkol: JUDr. Miketa zajistí projednání problematiky na zasedání představenstva a 

následné rozšíření stručné a jasné informace o povinnostech AML všemi dostupnými 

komunikačními kanály. 

7) Kronika výboru regionálních představitelů 

JUDr. Miketa poděkoval JUDr. Kovářové za zpracování kroniky činnosti výboru 

regionálních představitelů.  

8) Různé 

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra informoval o programu kandidujících advokátů na platformě 

Komora 2.0. Rozhodli se spojit síly s kolegy, kteří nebyli doposud v Komoře činní. 

Vytvořili další komunikační platformu mimo Komoru, podobnou regionální komunikaci.  

JUDr. Smejkal informoval o náhradním termínu představení na Otáčivém hledišti 

v Českém Krumlově. Na základě toho se otevřela diskuse na téma informovanosti 

advokátů – News, adresné obesílání maily.  

Členové výboru probrali možnost předání plaket zasloužilým advokátům, které měly být 

předávány na zrušených oslavách 30. výročí nezávislosti advokacie, v rámci letošních 

akcí jednotlivých regionů. V západočeském regionu uvedené proběhlo on-line formou, o 

čemž byla advokátní veřejnost informována v Advokátním deníku. 
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V současné době jsou známy tyto termíny:  

10. září 2021 Setkání severomoravských advokátů, Ostrava 

17. září 2021 Setkání jihomoravských advokátů, Brno 

4. října 2021 Setkání západočeských advokátů, Plzeň. 

Na závěr jednání výboru regionálních představitelů bylo konstatováno, že příští výjezdní 

zasedání v roce 2022 bude mít na starosti regionální středisko Východní Čechy. 

 

 

 

 

 

 

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

 


