
 

 
 

 

Zápis z 11. schůze představenstva, která se konala ve dnech  
13. a 14. října 2014 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

13. října 2014 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Petr Poledník 
JUDr. David Uhlíř 
 
JUDr. Radim Miketa 
Mgr. Robert Němec 
JUDr. František Smejkal 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Tomáš Matějovský  
JUDr. Petr Mrázek 
JUDr. Jaroslav Svejkovský 
 
JUDr. Petr Čáp  
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Ladislav Krym 
 
 

PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Jan Syka 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimíra Glatzová 
Mgr. Štěpán Holub 

JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Jan Luhan 
 

JUDr. Jiří Všetečka 
JUDr. Irena Schejbalová 

 

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

3) Zastavení řízení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Předseda prohlásil v 18:00 jednání představenstva za přerušené. 
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14. října 2014 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Petr Poledník 
JUDr. David Uhlíř 
 
JUDr. Vladimíra Glatzová 
JUDr. Radim Miketa 
Mgr. Robert Němec 
JUDr. František Smejkal 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Tomáš Matějovský  
JUDr. Petr Mrázek 
JUDr. Jaroslav Svejkovský 
JUDr. Jiří Všetečka 
 
JUDr. Petr Čáp  
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Jan Luhan 
JUDr. Ladislav Krym 
JUDr. Irena Schejbalová 

PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Eva Indruchová 
JUDr. Johan Justoň 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Marcela Marešová 
JUDr. Jan Syka 

OMLUVENI: 

Mgr. Štěpán Holub  

 

4) Kontrola úkolů podle zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

Předseda informoval o dalších jednáních s právním zástupcem ředitele České pošty ve věci 
služby Dino. 

Trvá úkol předsedovi a dr. Papežovi na úrovni krajů a předsedů krajských soudů projednat 
aplikaci §§ 38 a 39 trestního řádu a dozorovat činnost zástupců ČAK v komisi pro přípravu 
nového trestního řádu. Předseda informoval členy představenstva o tom, že požádal o účast na 
následujícím kolegiu předsedů krajských soudů, které se koná v HK za účelem projednání této 
problematiky.  

Konstatuje se splnění úkolu legislativy předložit návrh novely ZA, stejně jako návrh novely 
zkušebního řádu. 

Ve věci sněmovního tisku č. 107 předseda informoval o svém jednání s předsedou ÚPV PS P 
ČR – v této souvislosti se ukládá JUDr. Svejkovskému ve spolupráci s JUDr. Papežem dále 
jednat. 

Konstatuje se splnění povinnosti legislativního odboru a odboru vnějších vztahů ČAK – 
stanovisko k tisku č. 118. 

PhDr. Chaloupková informovala, že organizace mezioborového semináře o problematice 
zákona o advokátní mlčenlivosti je již v běhu. Uskuteční se 10. 12. 2014 na pobočce ČAK 
v Brně – podrobnosti budou včas oznámeny včetně možnosti druhý den promítat hraný 
dokument ČT o advokátu Kamillu Reslerovi, společně se slovem autora jeho životopisu Jakuba 
Drápala. 
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Konstatuje se splnění úkolu odboru vnější a vnitřní legislativy – stanovisko k vysokoškolskému 
zákonu. JUDr. Justoň doplnil informaci o podrobnosti z připomínkového řízení, kdy připomínky 
ČAK, zejména v otázce změny režimu ohlašovacího na povolovací, nebyly vůbec akceptovány. 
V případě přijetí novelizace lze zřejmě očekávat zvýšený nárůst problémů při zápisech 
absolventů těchto zahraničních vysokých škol do seznamu advokátů. 

Předseda informoval o tom, že písemně sdělil předsedovi Mauricijské advokátní komory zájem 
o navázání bilaterálních vztahů. V této souvislosti předseda připomíná rozhodnutí 
představenstva v tom smyslu, že v případě realizace těchto kontaktů vykonáním zahraniční 
návštěvy, si členové delegace budou náklady platit individuálně ze svého. 

Trvá úkol předsedovi a tajemníkovi k úpravě metodiky podávání kasačních stížností na 
listopadovou schůzi představenstva. 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka ve věci JUDr. Kouckého – odpověď GIBS zatím nebyla 
doručena. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka odpovědět JUDr. Tunklovi ve věci svolání mimořádného 
sněmu. 

Představenstvo znovu pověřuje předsedu, aby se opakovaně obrátil na LRV ČR a MSp ČR 
s návrhem na zařazení aktivních advokátů do LRV ČR. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Trvá úkol předsedovi, JUDr. Uhlířovi a Mgr. Němcovi jednat s ministrem Dienstbierem 
o žádosti na širší zapojení ČAK do legislativního procesu. 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka odpovědět JUDr. Petrušové. 

Konstatuje se splnění úkolu odboru vnějších vztahů – předkladatel projektu na podporu 
mediálního obrazu ČAK je pozván na jednání představenstva na 14:00. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Trvá úkol tajemníkovi na listopadovou schůzi představenstva předložit komplexní materiál ve 
věci limitu pojistného plnění. 

Předseda představenstva ČAK a předseda OKK informovali o úspěšném průběhu sportovních 
her v Nymburce. V této souvislosti se z důvodu kolize různých akcí ukládá odboru vnějších 
vztahů a odboru sekretariátu, aby navrhli na listopadové představenstvo možný „komplexní“ 
přehled akcí ČAK, který by byl dostupný prostřednictvím webové stránky, aby k podobným 
kolizím termínů docházelo v míře co nejnižší. 
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5) Legislativa 

5a) Návrh nového advokátního zkušebního řádu 

Předseda rekapituluje nejdůležitější změny: 

 ke dni podání přihlášky musí uchazeč splňovat zákonné podmínky; 

 hodnocení testu – prospěl/neprospěl; 

 hodnocení zkoušky – celkově, po oborech; 

 výslovné uvedení negativního výroku a deklaratorního rozhodnutí o výsledku zkoušky, 
možnost přezkumu, avšak nemožnost přezkumu hodnocení výsledku advokátní zkoušky 
zkušebním senátem; 

 neschvaluje se pravomoc předsedy zkušební komise určovat předsedu zkušebního senátu 
z řad jiných advokátů – zkušebních komisařů. 

Po diskusi představenstvo pověřuje legislativní odbor a předsedu zkušební komise, aby připravil 
finální verzi návrhu k hlasování PER ROLLAM. V kladném případě představenstvo pověřuje 
předsedu a místopředsedu pro legislativu, aby předložili materiál ministryni spravedlnosti 
společně se schváleným návrhem novely zákona o advokacii. 

5b) Návrh novely zákona o advokacii 

JUDr. Papež předložil návrh na doplnění navrhované novely ZA o novelizační body 3 – 7 
o slova: „ke dni podání přihlášky“, kdy jde o to, aby uchazeč splňoval podmínky ke složení 
advokátní zkoušky ke dni podání přihlášky. 

K návrhu Mgr. Němec a JUDr. Glatzová namítají, že s takovou formulací nesouhlasí, neboť tím 
dochází k prodloužení koncipientské doby. V diskusi, v níž vystoupil předseda zkušební 
komise, JUDr. Čáp, tajemník a předseda bylo konstatováno, že jde o úpravu, která dosud 
nečinila žádné problémy, a jmenovaní považují za logické, že přihlásit ke zkouškám se může 
pouze ten koncipient, který splnil všechny zákonné předpoklady. JUDr. Papež dále dodává, že 
jde o nastolení souladu mezi dosavadní úpravou vyhlášky (zkušebního řádu) a ZA. 

Předseda dal hlasovat o návrhu Mgr. Němce, aby nebyly schváleny novelizační body 3 – 5. 

Pro: 2 Proti: 8  Zdrželi se: 1 

Předseda dal hlasovat o návrhu předloženém legislativním odborem: 

Pro: 8 Proti: 2  Zdrželi se: 1 

JUDr. Čáp činí dotaz k novelizačnímu bodu č. 12, který se týká ustanovení § 19 ZA. Po diskusi 
se ukládá legislativnímu odboru návrh tohoto ustanovení rozeslat KR, KK, OKK k vyjádření. 
JUDr. Mikš dále navrhuje, aby zamýšlená novela ZA upravila postavení KR, KK a OKK ve 
smyslu nutné „odborné profesionalizace“, kvalifikačních podmínek a volebního období.  
S přihlédnutím k tomu se rozhodování o návrhu odkládá na listopadové představenstvo. 
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5c) NOZ 

S přihlédnutím k tomu, ČAK dosud nebylo doručena žádná žádost o vyjádření k zamýšleným 
návrhům novely NOZ, místopředseda představenstva JUDr. Papež stahuje tento bod z jednání. 

5d) Advokátní tarif 

JUDr. Papež podal zprávu o tom, že pokračují jednání ČAK a MSp ČR ve věci advokátního 
tarifu, a to především v souvislosti s parlamentním tiskem č. 107. 

6) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

6a) Komparační studie – bezúhonnost 

Představenstvo bere na vědomí komparativní studii Odboru mezinárodních vztahů ČAK na 
téma „úprava bezúhonnosti ve vybraných členských státech EU“. 

6b) Komparační studie - povinnost mlčenlivosti a domovní prohlídky advokátů 

Představenstvo bere na vědomí komparativní studii Odboru mezinárodních vztahů ČAK na 
téma „úprava povinnosti mlčenlivosti a problematika domovních prohlídek advokátů ve 
vybraných členských státech EU se zaměřením na elektronická data“. 

MEZ se ukládá, aby ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a s JUDr. Schejbalovou připravilo 
výše uvedené studie ke zveřejnění v BA a k použití na semináři u příležitosti Evropského dne 
advokátů dne 10. 12. 2014 v Brně. 

6c) Shrnutí činnosti bruselského zástupce za září 2014 

JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za měsíc září 2014 a představenstvo bere toto shrnutí na 
vědomí. 

V rámci činnosti JUDr. Indruchová seznámila členy představenstva se stavem projektu výměny 
advokátních koncipientů zúčastněných advokátních komor, a to dosud Španělska, 
Lucembursko, Francie, Německa, Irska a Řecka. Po diskusi představenstvo schvaluje účast 
ČAK v tomto projektu a pověřuje JUDr. Indruchovou dalším jednáním v této věci a průběžné 
informování představenstva. 

6d) Zrušení směrnice o uchovávání údajů  

Představenstvo bere na vědomí zprávu o zrušení směrnice o uchovávání údajů a související 
doporučení CCBE. Představenstvo žádá JUDr. Nováka (člen výboru CCBE pro IT právo) 
o zpracování analýzy. 
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6e) Dopis CCBE americké národní bezpečnostní agentuře 

Představenstvo bere na vědomí dopis CCBE adresovaný americké národní bezpečnostní 
agentuře NSA ve věci sledování občanů ze strany vlád a zajištění ochrany důvěrné komunikace 
mezi advokátem a klientem. 

Představenstvo ukládá odboru MEZ připravit dopis národním bezpečnostním složkám. 

6f) Informace ohledně "setkání prezidentů" 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o setkání prezidentů advokátních komor střední 
a východní Evropy, které se uskutečnilo ve dnech 14. – 15. září 2014 v Praze a jejíž organizaci 
zajistil Odbor mezinárodních vztahů ČAK. 

7) Matrika 

7a) Přehled počtu advokátů 9/2014 

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 
30. 9. 2014 je zapsáno celkem 11 760 advokátů a 3 549 koncipientů. 

8) Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

8a) Žádost o jmenování zkušebním komisařem 

Předseda předložil návrh na podání návrhu na jmenování JUDr. Petra Škvaina zkušebním 
komisařem pro advokátní zkoušky pro obor trestní právo. S ohledem na dosud nízký počet 
zkušebních komisařů – advokátů pro tento obor, představenstvo jednomyslně návrh schvaluje. 

8b) Doručení rozhodnutí ÚS pro účely posouzení včasnosti stížnosti k ESLP 

Předseda seznámil členy představenstva s dopisem Ústavního soudu ze dne 17. září 2014 ve 
věci vyznačování doložek právní moci. Odboru vnějších vztahů se ukládá v newsech zveřejnit 
krátkou informaci. 

8c) Vyřízení žádosti o ustanovení obhájce 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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8d) Odsouhlasení termínů jednání se SAK 

Představenstvo ČAK souhlasí s termínem společného zasedání představenstev ČAK a SAK ve 
dnech 14. – 15. 5. 2015 na Slovensku. 

8e) Jmenování zástupce ČAK do Rady vlády pro veřejnou správu 

Představenstvo bere na vědomí sdělení MV ČR ze dne 26. 9. 2014 a nominuje JUDr. Všetečku 
do pracovního výboru pro procesní řízení a zavádění standardů.  

8f) Stížnost pro porušení zákona – vyrozumění MSp ČR 

Představenstvo bere na vědomí sdělení MSp ČR ve věci podnětu stížnosti pro porušení zákona, 
který ČAK učinila. Tajemníkovi se ukládá vyrozumět výbor ČAK pro odbornou pomoc 
a ochranu zájmů advokátů. 

8g) Novela ustanovení § 240 tr. zákoníku – zpráva z jednání 

Představenstvo bere na vědomí informaci JUDr. Tomáše Sokola o jednání na MSp ČR ve věci 
zamýšlené novely ustanovení § 240 trestního zákoníku. Dopis se postupuje trestní sekci ČAK.  

8h) Podnět k novému systému advokátních úschov 

Předseda tento bod stahuje z jednání. 

8i) Bezplatná právní poradna pro Pražany 

Představenstvo projednalo podnět Mgr. Poláka, advokáta, ve věci bezplatné právní poradny pro 
občany. Tajemníkovi se ukládá ve spolupráci s legislativním odborem písemně reagovat na tuto 
iniciativu. 

8j) Tenisový turnaj – žádost o příspěvek 

Představenstvo schvaluje záštitu předsedy ČAK ohledně akce „Vánoční tenisový turnaj pod 
záštitou předsedy ČAK a prezidenta SAK“ a finanční podporu turnaje ve výši určené předsedou 
ČAK s tím, že organizaci turnaje zajistí společnost ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., 
která k tomu zpracovala orientační podkladový materiál. Odboru vnějších vztahů se ukládá 
zveřejnit pozvánku na akci. 

8k) Oznámení o odcizení knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI  
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8l) Zápis ze zasedání Výboru regionálních představitelů České advokátní komory 

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Výboru regionálních představitelů ČAK. 
V této souvislosti se ukládá JUDr. Schejbalové ve spolupráci s předsedou a tajemníkem 
připravit materiál k domovním prohlídkám advokátů. JUDr. Mrázek dále poukazuje na to, že by 
bylo vhodné stavovským předpisem upravit pravidla pro hospodaření regionů, jak již bylo 
opakovaně avizováno. Doporučuje se, aby případné úpravy dispozic mezi rozpočtovými 
kapitolami byly svěřeny tajemníkovi ČAK. Legislativnímu odboru se ukládá připravit návrh 
takového předpisu na prosincové zasedání představenstva. 

8m) Zpráva o činnosti pobočky ČAK v Brně 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti pobočky ČAK v Brně za období leden – září 
2014. 

8n) K rozhodování v kárném řízení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

JUDr. Miketa činí podnět úpravy honorářového řádu, což představenstvo ukládá předsedovi. 

JUDr. Poledník seznámil členy představenstva s plánovanou konferencí o historii advokacie, 
která se bude konat dne 28. 11. 2014 v Hradci Králové a v této souvislosti žádá o příspěvek ze 
sociálního fondu ve výši 20 000 Kč. 

Předseda dal o návrhu hlasovat: 

Pro: 10 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

9) Představení reklamní kampaně 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené. 

 

 

Zapsala: Miroslava Sedláčková Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym 

 


