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Zápis ze zasedání 

Odvolací kárné komise České advokátní komory 

4.3. 2019 Praha 

 

Přítomni:  JUDr. Bohuslav Sedlatý, JUDr. Jiří Hartmann, JUDr. František Vavroch, Mgr. 

Martin Bělina, Mgr. Jana Hansalanderová, JUDr. Dagmar Dubecká, JUDr. Ivo 

Jahelka, JUDr. Václav Kalina, JUDr. Jiří Machourek, JUDr. Václav Vlk, Mgr. 

Petra Vrábliková 

Omuven:  Mgr. Richard Vachoušek 

Zahájeno ve 13.05  

Předseda Odvolací kárné komise JUDr. Sedlatý přivítal přítomné a uvedl program zasedání:  

 

1. Spor mezi MSp a ČAK ve vztahu k § 390a odst. 3 ins. zák.  

Předseda stručně uvedl problematiku rozpornosti výkladu ust. § 390a odst. 3 ins. zák. mezi 

ministerstvem spravedlnosti a ČAK, ve vztahu k odměně advokáta.  Sekce insolvenčního práva 

vydala právní rozbor, ze kterého vyplývá, že nelze toto ust. vykládat restriktivně paušálně, ale 

že je třeba vždy zkoumat, co ten který advokát jako sepisovatel insolvenčního návrhu pro 

klienta vykonal.  

Citoval přitom odlišné stanovisko ins. odboru Ssp a usnesení KS HK v insolvenční věci sp. zn. 

KSHK 15 INS 22499/2017 ve vztahu k nákladům řízení, kdy soud konstatoval v jeho 

odůvodnění, že „řádné poskytnutí právních služeb advokátem klientovi ucházejícímu se o řešení 

vlastních nepříznivých finančních poměrů se nemůže omezit pouze na slepé následování pokynu 

„zpracujte návrh na oddlužení“, ale je nutné nejprve vyhodnotit, zda klient má vůbec šanci 

dosáhnout povolení oddlužení - a pokud tomu tak není, měl by advokát vyvinout úsilí např. ve 

smyslu jednání s věřiteli dlužníka směřujícímu k odkladu splátek, přistoupení spoludlužníka k 

některým závazkům apod. Takovéto úkony podle názoru soudu nejsou kryty odměnou dle § 390a 

odst. 3 IZ, a je možné adekvátně smluvně ošetřit poskytnutí těchto právních služeb za úplatu. 

Rovněž tak zákonodárce zjevně nepředpokládá, že by odměna dle § 390a odst. 3 IZ měla 

pokrývat činnost zástupce dlužníka po celou dobu insolvenčního řízení, zejména tedy ve fázi po 

rozhodnutí o úpadku – typicky např. účast na přezkumném či jiném jednání se správcem či u 

soudu. Rovněž tyto úkony mohou být kryty „běžnou“ smlouvou o poskytování právních služeb.“ 

Po krátké diskusi se OKK shodla na tom, že že účtování vyšší odměny advokátem než je uvedeno v ust. 

§ 390a odst. 3 i. z. není možno v každém případě považovat za kárné provinění, je třeba zohlednit závěr 

vycházející z citovaného rozhodnutí.  

 

2. Elektronická evidence kárné judikatury a IT.  

Mgr. Vrábliková podala stručnou zprávu o stavu evidence kárné judikatury a o zakoupení SW 

pro elektronickou evidenci kárných rozhodnutí, jež v budoucnu umožní i jejich publikaci na 

webových stránkách Komory, pokud se příslušné orgány Komory pro takový postup 

rozhodnou. Prezentace systému by měla proběhnout na společném výjezdním zasedání KR, KK 

a OKK v květnu 2019. Systém bude třeba naplnit, odhad je, že by databáze mohla být úplná do 

dvou let od jejího předání kárnému oddělení.  
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Zároveň informovala OKK v návaznosti na požadavky vyslovené na výjezdním zasedání 

v Jindřichově Hradci před rokem, že sice dospělo k velkým úpravám elektronické spisové 

služby pro účely kárného oddělení, ale se zpřístupněním spisu vně nelze z bezpečnostních 

důvodů počítat. Bude však možné zaslat členům kárných senátů spisový přehled a jednotlivé 

spisové dokumenty srovnané podle jednacího čísla. Odkaz mezi přehledem a samotnou listinou 

spisu však systém neobsahuje.  

Stejně tak nebyl akceptován požadavek na zajištění scanu dokumentů způsobem, který umožní 

fulltextové vyhledávání v textech skenovaných dokumentů, a to z důvodů finančních. V tuto 

chvíli jsou prostředky na IT stále vkládány do úpravy systému pro jednotlivé agendy.  

Komora však pokračuje v elektronizaci systému v míře, která je podle stávajícího znění AKŘ 

a OŘ možná s tím, že jsou připravovány i příslušné novelizace tak, aby mohla být rozhodnutí 

vydávána elektronicky bez nutnosti jejich konverze.  

OKK požaduje, aby alespoň pro účely kárného řízení a odvolacího kárného řízení bylo zajištěno 

scanování dokumentů do spisu s tkz. vrstvou OCR, která umožňuje optimální fultextové 

vyhledávání a dále aby bylo možné z obsahu spisu získávat přístup k jednotlivým dokumentům 

tkz. proklikem. 

Současná praxe rozhodování senátů OKK vede k situaci, kdy je spisová dokumentace pouze 

v rukách předsedy senátu a členové  senátu zpravidla nemají detail spisu k dispozici. Efektivní 

vyhledávání  ve spisech pomocí klíčových slov je základem pro samou podstatu elektronického 

spisu. Bez této možnosti se spis  stává nepřehledným a dokumenty jsou nedohledatelné. 

Pokroková řešení v oblasti IT jsou  základem efektivního rozvoje unifikace  rozhodování a 

znalosti databáze kárných rozhodnutí a logicky povedou k minimalizaci exesívních rozhodnutí 

KK i OKK. Jen IT systém, který bude složit práci jednotlivých orgánů komory, je smysluplný.  

 

3. Whistleblowing 

JUDr. Sedlatý informoval o připravované právní úpravě ochrany oznamovatelů, resp. návrhu 

zákona předloženého MSp dne 18. 2. 2019 vládě.  Předmětem úpravy je ochrana osob, které 

oznámí příslušným orgánům protiprávních jednání, o kterých se oznamovatelé dozví 

v souvislosti se svým zaměstnáním (známé také pod anglickým pojmem „whistleblowing“). 

Návrh nijak neřeší otázku povinné mlčenlivosti advokáta, advokátního koncipienta ani 

zaměstnance advokáta, tuto úpravu je tak možné považovat za další pokus o prolomení zákonné 

povinnosti mlčenlivosti advokátního stavu.   

 

4. Rozhodnutí MěS Praha – přezkum kárných rozhodnutí 

JUDr. Sedlatý shrnul obsah rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 9 Ad 25/2017 

a 9 Ad 10/2015, kdy z rozhodnutí vyplývá:  

1. Nelze zaměňovat výklad neurčitého pojmu za správní uvážení.  

2. Podle závěru MěS Praha lze jednání kárně obviněného považovat za kárné provinění i 

ve vztahu k obsahu jeho projevu, kdy nesformuloval námitku podjatosti s citlivostí, 

která je s ohledem na značné riziko zneužití osobního údaje adekvání.  

3. Průtahy nemohou způsobovat nezákonnost napadeného rozhodnutí.  

Obě rozhodnutí byla rozeslána mailem členům OKK.  
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V té souvislosti se OKK shodla na závěru, že členové volených orgánů by neměli zastupovat 

v kárném řízení ani v řízení o pozastavení a vyškrtnutí před představenstvem ČAK, a to po 

dobu, po kterou vykonává funkci v orgánu komory.  

 

5. Svoboda projevu advokáta 

V návaznosti na předchozí bod JUDr. Sedlatý konstatoval, že hranice svobody projevu 

advokáta v judikatuře MěS Praha není zcela jednotná. MěS Praha zcela pomíjí skutečnost, že 

etický kodex je přísnější proti obecně zavedeným pravidlům veřejného života, a to v požadavku 

na věcnost a střízlivost projevů advokáta.  

V té souvislosti budou zahájeny kroky směřující k organizaci společné porady se soudci MěS 

Praha, případně NSS a OKK, reprezentanty KK a KR, a to především k těmto otázkám:  

- míra expresivity projevu advokáta zejména ve vztahu k článku 2 etického kodexu 

- kritéria posuzování skutkových tvrzení a hodnotových soudů bez dostatečného 

skutkového základu 

- definování standartní míry přezkumu rozhodnutí, zejména ve vztahu k procesním 

předpisům specifickým pro advokacii 

- je podmínkou přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí KK odůvodnění odvolání? 

(§ 28 kárného řádu) 

- svoboda projevu advokáta 

- posuzování jednání advokátů v kárném řízení z pohledu § 5 písm. j) a § 17 zákona o 

advokacii 

- kritéria intepretace neurčitých právních pojmů (např. důstojnost a vážnost advokátního 

stavu) 

 

Podrobnosti o termínu a obsahu porady obdrží členové OKK elektronicky.  

 

6. Přezkum vad kárné žaloby  

Dne 4. 3. 2019 obdržel předseda OKK podnět místopředsedy kárné komise JUDR. Poledneho 

k zaujetí stanoviska k právnímu názoru vyslovenému v rozhodnutí OKK ve věci sp. zn. 

K 20/2015.  

Odvolací kárný senát v tomto rozhodnutí zaujal názor, dle nějž „podle ust. § 7 advokátního 

kárného řádu je kárné řízení zahájeno dnem, kdy byla kárná žaloba doručena Komoře. To 

znamená, že v době podpisu kárné žaloby ještě žádné kárné řízení neexistuje. Jakékoliv 

zmocnění k podání, respektive k podpisu, kárné žaloby podle čl. 18 Organizačního řádu proto 

nepřichází v úvahu.  

V daném případě by přicházela v úvahu pouze aplikace ustanovení čl. 15 odst. 2 Organizačního 

řádu. Podle tohoto ustanovení místopředsedové kontrolní rady zastupují předsedu kontrolní 

rady způsobem určeným kontrolní radou, nemůže-li předseda kontrolní rady svoji funkci, byť i 

jen dočasně, vykonávat. Musí proto být splněny dvě podmínky: – musí se tak stát způsobem 

určeným kontrolní radou a – předseda kontrolní rady nemůže svoji funkci byť jen dočasně 

vykonávat. Splnění těchto předpokladů musí být předmětem dokazování. Žádné zmocnění není 

tímto ustanovením vyžadováno.  
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Kárný senát proto dotazem u kontrolní rady zjistí, zda způsob zastupování předsedy kontrolní 

rady byl kontrolní radou upraven, pokud ano, tuto úpravu si vyžádá. V této úpravě by 

nepochybně mělo být i uvedeno, jakým způsobem se místopředsedové podepisují.“ 

Tyto právní závěry má místopředseda KR za rozporné s dosavadní judikaturou kárných senátů 

a nadměrně formalistické. Po diskusi zaujala Odvolací kárná komise ve smyslu ust. čl. 23b odst. 

3 usnesení Sněmu č. 3/199 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní 

komory, ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:  

1. Místopředseda KR ČAK je oprávněn zastupovat předsedu KR i při podání kárné žaloby 

za podmínek stanovených organizačním řádem, konkrétně jeho článkem 15 odst. 2.  

2. Podpis osoby podávající kárnou žalobu musí být provázen uvedením jména, příjmení a 

funkce podepisujícího tak, aby bylo postaveno na jisto, kdo tento úkon učinil.  

3. Zmocnění k zastoupení není třeba dokladovat individualizovanou plnou mocí (nebo 

pověřením).  

 

7. Přehled neskončených řízení 

Oddělená jednání odvolacích kárných senátů – neveřejná část.   

 

Jednání skončeno v 17.00 hod.  

Zapsala: Mgr. Petra Vrábliková 

Schválil: JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

 


