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Zápis z 10. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), 

která se konala dne 10. – 11. října 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1 

 

10. října 2022 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. 

JUDr. Monika Novotná 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, 

Ph.D. 

Mgr. František Korbel, Ph.D  

JUDr. Tomáš Sokol 

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

Mgr. Lukáš Trojan (on-line) 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa  

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Tomáš Herblich 

 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

 

On-line: 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

Za regionální představitele: 

JUDr. Lenka Vidovičová 

 

 

OMLUVENI:  

 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

JUDr. Karel Brückler 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Jan Sedlatý 

 

 

 

 

a) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii (dále též 

jen „ZA“)  

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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b) Zastavení řízení   

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

c)  Žádost o opětovný zápis do seznamu advokátů 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

1) Kontrola úkolů ze zápisu z 9. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)  

K bodu 1a) / 1/2/10i):  

Úkol: JUDr. Miketa informoval o komplikacích, jež advokátům způsobují předem nehlášené 

změny funkcionalit interaktivních formulářů a navrhl, aby zástupci ČAK projednali se zástupci 

MSp možnost předchozího avíza změny funkčnosti interaktivních formulářů. Představenstvo 

s tímto postupem souhlasilo a pověřilo předsedu a tajemníka, aby na tento problém upozornili 

při některém z dalších jednání mezi zástupci ČAK a MSp.   

Úkol je průběžně plněn, zatím není dořešeno.  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

K bodu 1a) / 1/2e:  

Úkol: JUDr. Maisner informoval představenstvo, že návrhy medailí jsou již graficky 

zpracovány a spolu s návrhem příslušného stavovského předpisu budou předloženy na příštím 

jednání představenstva.  

Věc je na programu této schůze pod bodem Legislativa.  

K bodu 1a) / 1/2f):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje Mgr. Trojana a JUDr. Trubače, dále 

předsedy kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise, JUDr. Schejbalovou 
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a tajemníka, aby společně připravili návrh pravidel rozhodování o účasti ČAK v soudních 

řízeních a o podávání opravných prostředků v těchto řízeních.   

Úkol je průběžně plněn, zatím není uzavřeno.  

K bodu 1a) / 5c):  

Úkol: Představenstvo pověřuje JUDr. Trubače a Mgr. Gawlasovou, aby revidovali pravidla, 

za kterých dochází k odpouštění části poplatků advokátů tak, aby to bylo termínově uvedeno do 

souladu se splatností poplatků, resp. aby rozhodnutí o prominutí části advokátního poplatku 

předcházelo jeho splatnosti.  

JUDr. Trubač informoval představenstvo o tom, že pracovní skupina se shoduje na tom, že by 

termín pro podávání žádosti o odpuštění části poplatků měl být posunut na konec října 

předchozího kalendářního roku tak, aby o žádosti mohlo být rozhodnuto do doby splatnosti 

povinných plateb, tj. do 20. ledna příslušného kalendářního roku. Legislativnímu odboru se 

ukládá vypracovat návrh příslušného stavovského předpisu. K tomu předseda uvádí, že 

počínaje říjnem 2022 bude ČAK prostřednictvím datových schránek odesílat advokátům 

platební instrukce ke zjednodušení povinných plateb a poplatků s využitím individualizovaného 

QR kódu.  

K bodu 1a) / 8a):  

Úkol: Ad telefonáty klientů z věznic advokátům - JUDr. Sokol a Mgr. Trojan jednali 

s generálním ředitelem Vězeňské služby a s jeho náměstkem. Další schůzka by měla proběhnout 

ještě v září. Další informaci proto podají na příští schůzi představenstva. 

Úkol je průběžně plněn, zatím není uzavřeno.  

K bodu 2b):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh novely zákona o advokacii 

předložený Odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK ve znění upraveném při zářijové schůzi 

představenstva ČAK a ukládá Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, aby ve spolupráci 

se Sekcí pro advokátní právo ČAK připravil konečné znění návrhu včetně důvodové zprávy, 

které bude předloženo Ministerstvu spravedlnosti do konce září tohoto roku.  

Předseda informoval představenstvo o splnění úkolu. Návrh zákona o advokacii byl po jeho 

konečné revizi v Sekci pro advokátní právo zaslán 3. října 2022 na Ministerstvo spravedlnosti 

(MSp). Návrh novely zákona o advokacii byl poté zveřejněn v Advokátním deníku.  

K bodu 2c):  

Úkol: Ad novela advokátního tarifu - odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK (LO) připravuje 

text, jehož struktura bude odpovídat závěrům tohoto jednání, přičemž obsah bude vycházet z již 

předloženého návrhu ČAK.  

Úkol trvá. Další jednání na MSp je svoláno na 14. října 2022.  
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K bodu 2d):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje stanovisko ČAK k Podkladům 

k návrhu nového trestního řádu zpracovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR s tím, že 

stanovisko ČAK bude zasláno předsedům ústavně-právních výborů Poslanecké sněmovny a 

Senátu Parlamentu ČR a na vědomí ministru spravedlnosti. 

Úkol splněn.  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora 

nominovala do nově vznikající pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti České republiky 

pro trestní politiku JUDr. Tomáše Sokola, advokáta, ev. č. ČAK 00789, Mgr. Lukáše Trojana, 

advokáta, ev. č. ČAK 04877 a JUDr. Filipa Seiferta, MBA, advokáta, ev. č. ČAK 10724.  

Úkol splněn.   

K bodu 2e):  

Úkol: Předseda vyzval všechny členy a náhradníky představenstva, aby na říjnové schůzi 

informovali o stavu plnění Programového prohlášení představenstva zvoleného 8. sněmem 

ČAK, které schválilo představenstvo na své schůzi 14. prosince 2021.   

Věc je na programu této schůze pod bodem Priority.  

K bodu 3a):  

Úkol: Ad novela usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu – odboru vnější a vnitřní 

legislativy ČAK se ukládá, aby v souvislosti se zveřejněním tohoto usnesení zajistil informování 

advokátů o změně povinností advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu 

Úkol splněn.   

K bodu 3c):  

Úkol: Představenstvo schvaluje návrh novely zákona o bankách ve znění uvedeném v příloze 

tohoto zápisu a ukládá předsedovi, aby tento návrh zaslal Ministerstvu spravedlnosti.  

Úkol splněn.   

K bodu 4b):  

Úkol: Ad energetická krize - představenstvo ukládá předsedovi a tajemníkovi, aby ve spolupráci          

s Mgr. Kamilem Blažkem usilovali o zařazení ČAK mezi subjekty, které budou mít nárok 

na státní podporu při zastropování cen energií. 

Předseda přednesl podstatné body stanoviska LO k nařízení vlády z 5. října 2022 o stanovení 

cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Toto nařízení mj. stanovuje ceny elektřiny a 

plynu (tzv. „zastropování“) a vymezuje zákazníky, pro které se stanovené ceny uplatní. Podle 

https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_09.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_09.pdf
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§ 4 odst. 2 nařízení vlády se stanovená cena elektřiny (tj. ve výši 5 000 Kč/MWh) vztahuje mj. 

na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě, které je připojeno 

k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o 

zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem ve smyslu čl. 2 doporučení Komise 

2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků. 

Podle citovaného doporučení splňuje Česká advokátní komora definici pojmu „malý nebo 

střední podnikatel“, neboť vykonává (byť nikoli výlučně) hospodářskou činnost („economic 

activity“), jako je např. pořádání školení za úplatu, vydávání knih o prohlášení za úplatu atd. 

V tomto smyslu jsme již předběžně komunikovali s Pražskou energetikou, a.s. (PRE) jakožto 

smluvním obchodníkem s elektřinou. Podrobnosti, jako jsou: (i) stanovení nejvyšší měsíční 

hodnoty odběru elektřiny a postup vyhodnocení množství elektřiny za stanovenou cenu, (ii) 

poskytnutí prohlášení Komory o tom, že je malým nebo středním podnikatelem a (iii) další 

nezbytné administrativní požadavky, doplní vedoucí odboru hospodářského a organizačního 

Mgr. Sedláčková po projednání všech nezbytností s PRE.  

V rámci diskuse o obsahu stanoviska LO doporučil JUDr. Žižlavský, aby s ohledem na 

závažnost věci prošlo odborným posouzením. 

Po skončení diskuse předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:  

Představenstvo ČAK bere na vědomí stanovisko odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK 

k nařízení vlády z 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a 

pověřuje tajemníka a Mgr. Sedláčkovou, aby projednali administrativní podmínky s Pražskou 

energetikou, a.s..  

Představenstvo ČAK postupuje stanovisko odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK odborné 

Sekci pro právo veřejné k jeho revizi.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 228-10/2022 v navrženém znění. 

K bodu 4c):  

Úkol: Představenstvo pověřuje předsedu, tajemníka a Mgr. Sedláčkovou, aby ve spolupráci 

s architektem připravili úspornou variantu investice do fit-outu rekonstruovaných pronajatých 

prostor ČAK v Paláci Dunaj, jejímž účelem je nalezení maximální možné úspory reflektující 

zvýšení stavebních nákladů, při zachování  reprezentačního charakteru prostor určených pro 

veřejnost.  

Předseda informoval představenstvo o průběhu jednání s pronajímatelem paláce Dunaj 

o alokaci investic na fit-out mezi pronajímatele a nájemce. Zároveň probíhají jednání o možném 

zmenšení pronajímaných prostor, zejména pokud by sousední nájemce projevil zájem 

o rozšíření svých prostor. Nicméně s ohledem na skutečnost, že podle dohodnutého 
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harmonogramu by měla ČAK oznámit pronajímateli dodavatele stavebních prací na fit-out 

do konce února 2023, je již nyní zapotřebí zahájit výběrové řízení na dodavatele. Výběrové 

řízení by mělo být uskutečněno na celou dodávku, byť by následně mohlo dojít ke zmenšení 

pronajímaných prostor. V případě, že by sousední nájemce včas neprojevil o uvedené prostory 

zájem, nabízí se varianta, aby ČAK tyto prostory nechal součástí stávajících pronajímaných 

prostor a jejich dočasnou nepotřebnost by mohl řešit prostřednictvím podnájmu. Předseda 

upozorňuje na to, že nájemné pronajímaných prostor, které bylo sjednáno na úrovni 14 EUR za 

metr, je v současné době podstatně nižší, než za kolik pronajímatel nabízí prostory ke 

komerčnímu nájmu. S ohledem na možnost budoucího nárůstu agend ČAK se proto jeví jako 

rozumné prostory neomezovat a případnou nadbytečnost řešit cestou podnájmu.  

S ohledem na harmonogram prací by mělo být do konce října 2022 vyhlášeno výběrové řízení 

na dodavatele výše uvedených prací. V souladu s čl. 65 odst. 2 organizačního řádu ČAK by 

mělo představenstvo jmenovat komisi pro toto výběrové řízení a stanovit jeho podmínky.  

Předseda navrhl, aby bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení pro neuzavřený počet zájemců, 

které bude vyhlášeno na webu ČAK, v Advokátním deníku s odkazem dostupným na sociálních 

sítích. Projektová dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě podpisu Dohody o 

mlčenlivosti (NDA) s ohledem na autorskou ochranu. Do výběrové komise byli postupně 

navrženi JUDr. Monika Novotná, JUDr. Martin Vychopeň, JUDr. Jan Suk, JUDr. Radim 

Miketa a Mgr. Miroslava Sedláčková. Termín pro podání nabídek by měl být stanoven 

nejpozději do 15. ledna 2023.  

Po navazující krátké diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:  

Představenstvo České advokátní komory stanoví podmínky výběrového řízení na fit-out 

rekonstruovaných pronajatých prostor ČAK v Paláci Dunaj tak, že bude provedeno otevřené 

výběrové řízení pro neuzavřený počet zájemců, které bude vyhlášeno na webu ČAK, 

v Advokátním deníku, s odkazem dostupným na Twitteru a LinkedIn. S ohledem na autorskou 

ochranu bude projektová dokumentace zájemcům poskytnuta po podpisu Dohody o mlčenlivosti 

(NDA). Termín pro podání nabídek bude nejpozději do 15. ledna 2023.  

Představenstvo jmenuje výběrovou komisi tohoto výběrového řízení ve složení JUDr. Monika 

Novotná, JUDr. Martin Vychopeň, JUDr. Jan Suk, JUDr. Radim Miketa a Mgr. Miroslava 

Sedláčková.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 229-10/2022 v navrženém znění. 

K bodu 5a):  

Úkol: Pracovní komisi pro přípravu nového webu se ukládá, aby pokračovala v činnosti, 

zejména na nejbližším představenstvu předložila upravenou grafickou podobu nového webu 

ČAK.  
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Představenstvo odkazuje na přiloženou zprávu. Tajemník informoval představenstvo 

o průběžném plnění úkolu, v podrobnostech bod 4a) tohoto zápisu.  

K bodu 7a):  

Úkol: Představenstvo pověřuje předsedu uzavřením memoranda s Právnickou fakultou 

Univerzity Karlovy (PF UK) a pověřuje JUDr. Dolanskou Bányaiovou další přípravou tohoto 

programu a jeho zveřejněním prostřednictvím advokátních médií s výzvou advokátům 

a advokátním kancelářím, které mají zájem se do programu zařadit, aby tak učinili.  

JUDr. Bányaiová informovala, že memorandum s PF UK bude podepsáno 26. 10. 2022. 

K bodu 7e):  

Úkol: Představenstvo vyzývá předsedu zkušební komise, aby projednal doplnění dalších 

zkušebních termínů s ředitelkou pobočky ČAK v Brně tak, aby bylo možné personálně 

a prostorově zkoušky realizovat.  

Úkol trvá.   

K bodu 9a):  

Úkol: Představenstvo pověřuje tajemníka ČAK, aby požádal JUDr. Nahodila o zajištění 

seznamu těchto advokátů a míst vhodných pro umístění Stolpersteine. 

Úkol splněn.  

K bodu 9b):  

Úkol: Ad návrh na přistoupení ČAK do řízení před ÚS – představenstvo ukládá tajemníkovi, 

aby zaslal Ústavnímu soudu příslušné podání. 

Úkol splněn.  

K bodu 9e):  

Úkol: Ad konference Rudolf Slánský a spol. - představenstvo ukládá odboru vnějších vztahů ve 

spolupráci s místopředsedou ČAK JUDr. Petrem Tomanem LL.M., zajistit produkci, program 

a další náležitosti akce, včetně informování justičních profesí o možnosti konference se 

zúčastnit.  

Úkol splněn.  
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2) Priority  

2a) Stav plnění programového prohlášení představenstva 

Předseda konstatoval, že programové prohlášení představenstva je postupně naplňováno. 

Základním předpokladem pro realizaci některých kroků je novelizace zákona o advokacii, 

kterou ČAK připravila a předložila MSp do připomínkového řízení. Jedná se zejména o otázky 

důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, zkráceného pracovního úvazku pro koncipienty, 

kteří se trvale starají o osobu v domácnosti či z jiných důvodů nemohou vykonávat praxi 

advokátního koncipienta na plný úvazek, a vytvoření zákonného rámce pro online hlasování 

a volby na sněmu. Pokud jde o zefektivnění činnosti ČAK, byl proveden procesní audit, na 

základě kterého dochází k zefektivňování jednotlivých agend. V současné době probíhá jednání 

o aktualizaci a upgradu systému KIS s jeho dodavatelem tak, aby jednotlivé agendy byly dále 

digitalizovány a aby bylo umožněna komunikace advokátů s  Komorou prostřednictvím 

tzv. intranetu. V oblasti komunikace Komory s advokáty a veřejností byly implementovány 

účty na sociální síti LinkedIn, byl aktualizován způsob informování  advokátní veřejnosti 

o schůzích představenstva prostřednictvím Flash News a informací na Advokátním deníku. 

V oblasti výchovy advokátních koncipientů byl připraven projekt vykonávání advokátních 

zkoušek na počítačích s využitím právních informačních systémů, jehož spuštění 

se předpokládá v první polovině 2023. V oblasti vzdělávání bylo ve zkušebním režimu 

provedeno několik seminářů v čistě online podobě a v hybridní podobě, to znamená s fyzickou 

účastí a možností sledování průběhu semináře online.  

Pokud jde o online vzdělávání, upozorňuje Mgr. Korbel, že v poslední době byly některé 

semináře pořádány pouze prezenčně, což není zcela v souladu se záměry představenstva. 

K tomu JUDr. Bányaiová uvádí, že se jedná o výhrady některých přednášejících, kteří nejsou 

ochotni přednášet čistě on-line s ohledem na absenci interakce s posluchači, nebo z důvodů 

autorských práv nesouhlasí s nahráváním seminářů. K tomu JUDr. Miketa poznamenává, 

že Výbor pro výchovu a vzdělávání (VVV)  se touto problematikou průběžně zabývá a je třeba 

konstatovat, že existují některé semináře, které s ohledem na svůj význam a rozsah (například 

vstupní školení pro advokátní koncipienty) není vhodné pořádat distančním způsobem. Výbor 

pro výchovu a vzdělávání dosud nenalezl zcela jednotné stanovisko, zda, zejména v případě 

povinných seminářů pro advokátní koncipienty, je úkolem  Komory „pouze nabídnout příslušný 

seminář a umožnit koncipientům účast na jednotlivém semináři, nebo zda má ČAK dohlížet na 

to, jestli se koncipient povinného semináře skutečně aktivně účastní“. Projekt nových 

webových stránek ČAK je ve fázi realizace, k jeho zpoždění dochází zejména s ohledem na 

skutečnost, že některé funkcionality nového webu mají být navázány na tzv. intranet. 

JUDr. Brückler rovněž upozorňuje na skutečnost, že některé semináře vyžadují interaktivní 

zapojení účastníků, což se v on-line prostoru příliš  nedaří. K tomu JUDr. Plachká doplňuje, že 

jedním z hlavních důvodů, proč je kladen tlak na vyšší množství seminářů v on-line prostředí, 

jsou časové a finanční náklady účastníků z některých regionů, přičemž jednou z cest 

zpřístupnění vzdělávacích akcí širšímu okruhu účastníků může být i rozšíření přednášek do 

jednotlivých regionů a jako příklad uvádí nabídku  Univerzity Palackého v Olomouci. Touto 
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nabídkou se bude Odbor výchovy a vzdělávání ČAK dále zabývat. Součástí elektronizace agend 

je také projekt elektronického identifikačního průkazu advokáta, který je ve fázi průzkumu trhu.  

2c) Notebooky pro písemnou část advokátních zkoušek (JUDr. Bányaiová)  

Po skončení diskuse předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu předloženou JUDr. Bányaiovou ohledně doporučení 

pronájmu notebooků (NTB) pro účely písemné části advokátních zkoušek. Představenstvo 

ukládá IT oddělení ČAK, aby sjednalo technické podmínky smlouvy se společností Abuco ICT 

na pronájem notebooků, dále pověřuje předsedu, aby v součinnosti s tajemníkem dohodl 

definitivní text této smlouvy a poté ji jménem ČAK dle schválených finančních parametrů se 

společností Abuco ICT uzavřel. Představenstvo ukládá odboru výchovy a vzdělávání ČAK, aby 

zajistil sály pro advokátní zkoušky tak, aby první termín písemných zkoušek při využití NTB 

proběhl v Praze a Brně v květnových termínech 2023. Představenstvo ukládá předsedovi ČAK, 

aby dojednal s dodavateli právních informačních systémů poskytnutí licencí pro vykonání 

advokátní zkoušky za zvýhodněných podmínek. Ekonomické parametry spolupráce se 

společnosti Abuco budou projednány s kontrolní radou. Je rovněž třeba pozměnit termíny 

advokátních zkoušek v r. 2023 tak, aby probíhaly rozdílně v Praze a Brně. Toto s předsedou 

zkušební komise projedná vedoucí Výboru pro výchovu a vzdělávání.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 230-10/2022 v navrženém znění 

2d) Advokátní úschovy  

Předseda shrnul podstatné body rešerše MEZ o úpravě advokátních úschov v jednotlivých 

evropských jurisdikcích, ze které plyne, že s výjimkou Francie, kde jsou advokátní úschovy 

vedeny přes finanční instituci řízenou advokátní komorou, jsou ve všech jurisdikcích 

uplatňovány podobné principy prevence a kontroly jako realizuje ČAK.  

Po skončení diskuse předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory projednalo materiál „Advokátní úschovy ve vybraných 

zemích EU – komparace“ a vzalo jej na vědomí.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 231-10/2022 v navrženém znění.  

Projednávání tohoto bodu bude pokračovat v rámci úterního jednání o návrzích na opatření 

proti zpronevěrám advokátních úschov. 
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3) Legislativa 

3a) Compliance program ČAK   

JUDr. Justoň předložil pracovní návrh Compliance programu ČAK. Vypracování Compliance 

programu ČAK uložil představenstvu sněm Komory na základě návrhu předchozího 

představenstva ČAK.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí pracovní návrh Compliance programu ČAK předložený 

JUDr. Justoněm a postupuje tento návrh k odbornému vyjádření odborným sekcím, zejména 

Sekci pro trestní právo a Sekci pro advokátní právo. Zároveň předloží návrh pracovního 

materiálu kontrolní radě.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 232-10/2022 v navrženém znění. 

3b) Usnesení o vyznamenáních    

JUDr. Maisner stručně odůvodnil návrh na implementaci usnesení o vyznamenáních s tím, že 

ČAK dlouhodobě cítí potřebu udělovat uznání a poděkování advokátům či jiným osobám, které 

se pohybují v justici v širším smyslu slova, avšak dosud nebyla kodifikována pravidla 

udělování takových poděkování ani jednotná forma takového ocenění. Inspirováni vzorem 

zahraničních advokátních komor považujeme za vhodné pro zvyšování prestiže advokacie a 

činnosti advokátů a dalších osob ve prospěch advokacie a justice v širším smyslu slova přijmout 

jednotná pravidla a formu, která budou důstojným nástrojem ocenění a poděkování.   

Předseda po krátké diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje návrh usnesení představenstva ČAK o vyznamenáních ČAK 

předložený JUDr. Martinem Maisnerem a odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK, který je 

přílohou tohoto zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 233-10/2022 v navrženém znění. 

https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2022_10.pdf
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3c) Informace o legislativním procesu  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK (LO) 

o probíhajících, ukončených připomínkových řízeních a jednání Legislativní rady vlády. 

Představenstvo bere na vědomí, že ČAK ve spolupráci s odbornými sekcemi uplatnila 

připomínky k novele zákoníku práce a stavebnímu zákonu. V podrobnostech odkazuje na 

přílohu tohoto zápisu. Představenstvo ukládá LO, aby ve spolupráci s Mgr. Korbelem připravili 

návrh na úpravu usnesení představenstva o legislativní činnosti v tom smyslu, aby součástí 

sledovaného procesu byly rovněž právní předpisy předkládané do Senátu PČR, zejména aby 

k nim ČAK prostřednictvím Ústavně-právního výboru Senátu byla připravena uplatňovat svoje 

stanoviska a připomínky.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 234-10/2022 v navrženém znění. 

  

Předseda poté v 18.00 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi 

představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_10.pdf
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11. října 2022 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. 

JUDr. Monika Novotná (do 13. h) 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. 

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

Mgr. František Korbel, Ph.D  

JUDr. Tomáš Sokol  

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Karel Brückler 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

 

On-line: 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

Za regionální zástupce: 

JUDr. Lenka Vidovičová 

 

 

OMLUVENI:  

 

Mgr. Lukáš Trojan        

 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

 

 

4)  IT a GDPR 

4a) Zpráva o postupu druhé fáze webu ČAK  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu vypracovanou vedoucím odboru IT.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 235-10/2022 v navrženém znění.  

4b) Možnosti on-line voleb na sněmu – aktuální stav 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu vypracovanou vedoucím odboru IT.   

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 
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 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 236-10/2022 v navrženém znění.  

4c) Modernizace loga ČAK  

JUDr. Toman předložil představenstvu návrh Výboru pro vnější vztahy připravený 

ve spolupráci s agenturou IMPAX na modernizaci loga ČAK. Připomněl, že na základě 

dřívějších jednání dospělo představenstvo ČAK k závěru, že vzhledem k tradici a známosti 

stávajícího loga ČAK není na místě zásadní změna loga, ale pouze jeho modernizace, zejména 

pro účely lepšího využití v digitálních médiích. S ohledem na tuto skutečnost je předkládána 

varianta s doporučením varianty A1 dle přiloženého materiálu, která vychází z využití 

stylizovaného písmene A po odstranění jeho některých archaických prvků a barevné úpravy a 

změna typu písma Česká advokátní komory, když jsou odstraněny dnes již zastaralé prvky 

patkového písma písmem bezpatkovým. S modernizovaným logem a použitým písmem bude 

do budoucna možno dále pracovat při využití při různých příležitostech, kde doporučení OVV 

je zejména varianta A5HČ a A5HA. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje návrh na modernizaci loga ČAK ve variantě A1 a postupuje jej do 

užívání. Zároveň ukládá odboru vnějších vztahů ČAK, aby zadal agentuře IMPAX zpracování 

nového grafického manuálu s využitím modernizovaného loga. Tajemníkovi ukládá zajištění 

registrace modernizovaného loga jako ochranné známky ve prospěch ČAK.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 237-10/2022 v navrženém znění.  

5) Matrika (Mgr. Trojan, JUDr. Macková) 

 5a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 30. 9. 2022 

Odbor matriky předkládá statistiky advokátů a advokátních koncipientů zapsaných 

v seznamech vedených ČAK k 30. 9. 2022. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled předložený odborem matriky 

ČAK s tím, že ke dni 27. září 2022 je zapsáno celkem 12 604 aktivních advokátů a 2 464 

aktivních advokátních koncipientů.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 
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 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 238-10/2022 v navrženém znění.  

6) Odbor výchovy a vzdělávání (JUDr. Bányaiová, JUDr. Brückler, Ing. Matoušková) 

6a) Právní praxe studentů PF UK v advokátních kancelářích – výzva k participaci na 

projektu  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje výzvu advokátkám, advokátům a advokátním kancelářím 

k participaci na projektu ve spolupráci s PF UK týkající se odborných právních praxí studentů 

a uveřejnění v Advokátním deníku, pověřuje OVV zpracováním a vedením seznamu 

advokátních kanceláří participujících na projektu. Dále pověřuje JUDr. Lucii Dolanskou 

Bányaiovou, Ph.D., jako garanta tohoto odborného předmětu na PF UK, komunikací a 

zajištěním projektu vůči PF UK. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 239-10/2022 v navrženém znění.  

6b) Překlady předpisů ČR do ukrajinštiny  

JUDr. Bányaiová předložila představenstvu návrh, aby ČAK v rámci zvyšující se migrace 

obyvatel Ukrajiny do ČR zajistila překlad některých základních právních předpisů 

do ukrajinského jazyka tak, aby se ukrajinským migrantům, ale i jejich právním poradcům z řad 

českých advokátů, usnadnila orientace a komunikace ohledně českého právního řádu. 

Po obsáhlé diskuse, které se aktivně zúčastnili prakticky všichni členové představenstva, 

se představenstvo shodlo na tom, že jako základní pilíře právního řádu ČR slouží Ústava 

a Listina základních práv a svobod, a proto by bylo vhodné zajistit překlad těchto předpisů do 

ukrajinštiny s tím, že na základě tohoto pilotního projektu mohou být překládány další právní 

předpisy, pokud bude nalezena vhodná forma financování.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje vyhotovení překladu Ústavy a Listiny základních práv a svobod  s tím, 

že pověřuje JUDr. Bányaiovou, aby tento překlad zajistila s tím, že celková cena nebude vyšší 

než 100 000 Kč včetně DPH.   

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se: 1  
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 240-10/2022 v navrženém znění.  

6c) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty v září 2022  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a 

advokáty v Praze a Brně v září 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 241-10/2022 v navrženém znění.  

6d) Návrh termínů zkoušek z mediace v r. 2023  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí termíny mediačních zkoušek v r. 2023.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 242-10/2022 v navrženém znění.  

7) Mezinárodní odbor (MEZ) – (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová) 

7a) Nadace evropských advokátů (ELF) – finanční příspěvek ČAK pro r. 2023  

Předseda shrnul předložené písemné materiály s tím, že ČAK poskytla v předchozích letech 

roční příspěvek ve výši 2.000 euro, který by měl být zachován i pro rok příští.  

Po krátké diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby ČAK poskytla Nadaci evropských 

advokátů (ELF) finanční příspěvek pro rok 2023 ve výši EUR 2 000,00. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 243-10/2022 v navrženém znění.  
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7b) Cestovní zpráva JUDr. Indruchové – Mezinárodní Observatoř 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu JUDr. Indruchové o její cestě a účasti na zasedání 

Mezinárodní Observatoře při francouzské Národní radě advokátních komor v Paříži ve dnech 

27. až 29. dubna 2022.   

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 244-10/2022 v navrženém znění.  

7c) Cestovní zpráva JUDr. Bányaiové – Governing Board UIA 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu JUDr. Bányaiové o její účasti na  zasedání Governing 

Board UIA v Paříži 10. září 2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 245-10/2022 v navrženém znění.  

7d) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně a Aktuality z Evropské unie (EU) za září 2022 

Nad rámec předložených materiálů předseda konstatoval, že členové a náhradníci 

představenstva obdrželi oficiální pozvánku na konferenci ČAK u příležitosti českého 

předsednictví v Radě EU na téma Role advokátů a advokátních komor v prosazování principů 

právního státu a budoucnost advokátního tajemství, která se bude konat v Bruselu 8. 11. 2022. 

Současně se členové představenstva vyzývají, aby zvážili svoji účast na této konferenci a svůj 

zájem nahlásili na sekretariát ČAK Mgr. Vobořilové.   

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí zprávu Aktuality EU za září 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 246-10/2022 v navrženém znění.  
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7e)  Nařízení Rady EU k sankcím proti Ruské federaci 

JUDr. Antonín Mokrý informoval představenstvo o tom, že Rada EU vydala v souvislosti se 

sankcemi proti Ruské federace a vybraným entitám nové Nařízení Rady (EU) 2022/1904 ze 

dne 6. října 2022. V podrobnostech odkazuje na materiál zpracovaný Mgr. Alžbětou Recovou, 

stálou zástupkyní ČAK v Bruselu, který tvoří přílohu tohoto zápisu. JUDr. Novotná navrhuje, 

aby ČAK vypracovala k tomuto materiálu připomínky, které budou uplatněny prostřednictvím 

členství ČAK v mezinárodních organizacích, CCBE atd. Zároveň se ukládá OVV, aby materiál 

připravený Mgr. Recovou byl publikován advokátům prostřednictvím advokátních médií 

s upozorněním na omezení s tím související. K tomu JUDr. Gawlasová upřesňuje, že Evropská 

komise vydala první vodítko pro tento sankční režim, ze kterého vyplývá, že právní služby 

tímto zákazem jsou služby v kontextu jakéhokoli komerčního poradenství; ze zakázaných 

služeb jsou vyňaty služby související se sporovou agendou civilní, administrativní a v trestním 

řízení. Interpretace EK, jakožto i Nařízení Rady (EU) jsou přílohou tohoto zápisu ZDE a ZDE.  

7f) Návrh na zřízení pobočky / stálého zastoupení v Královci 

JUDr. Toman předložil představenstvu návrh na zřízení pobočky/stálého zastoupení ČAK na 

území nově připojeného Královce, dříve Kaliningrad, ještě dříve Königsberg. K tomu 

dr. Chaloupková uvádí, že ČAK již deklarovala svoji připravenost umožnit kolegům z Královce 

účast na virtuálním sněmu ČAK.  

Představenstvo bere na vědomí záměr na zřízení regionálního zastoupení ČAK v Královci a 

pověřuje JUDr. Radima Miketu přípravou potřebných podkladů.  

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0   

8) Různé  

8a) VOPOZA – stanovisko a doporučení k věci úniků informací z neveřejné části 

trestního řízení  

Předseda odkázal na podkladové materiály k úniku informací z neveřejné části trestního řízení 

v konkrétní trestní věci včetně návrhu VOPOZA na postup představenstva.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí Stanovisko VOPOZA sp. zn. 440/VOPOZA/22 z 24. srpna 2022 

a pověřuje předsedu ve spolupráci s JUDr. Markem Nespalou provedením navrhovaných kroků 

dle zprávy VOPOZA. K tomu JUDr. Sokol doplňuje, že problematika je nadále aktuální, neboť 

v souvislosti s kauzou v Brně opět dochází k únikům informací z trestních spisů ze strany 

orgánů činných v trestním řízení.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_4_2022_10.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_6_2022_10.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_5_2022_10.pdf
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 247-10/2022 v navrženém znění.  

8b) Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA) - výroční 

zpráva za rok 2021, zpráva o činnosti od 1.1.2022 do 31.5.2022, iniciace 

představenstvu  

Představenstvo České advokátní komory předběžně vzalo na vědomí výroční zprávu VOPOZA 

za rok 2021, zprávu o činnosti  VOPOZA za prvních pět měsíců letošního roku a připojené 

materiály s tím, že na příští jednání představenstva bude přizván k jejich projednání předseda  

VOPOZA JUDr. Marek Nespala.  

8c) Odpověď Stálé komise pro „odposlechy“ na žádost ČAK o poskytnutí zvukového 

záznamu ze zasedání Stálé komise dne 11. 1. 2022  

Předseda konstatoval obsah žádosti ČAK o poskytnutí zvukového záznamu z veřejné části 

jednání Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, které se konalo dne 

11.1.2022, a zamítavé odpovědi předsedkyně této komise. Poté navrhl, aby představenstvo 

přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí korespondenci mezi předsedou ČAK 

a předsedkyní Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických 

komunikací ve věci poskytnutí zvukového záznamu z jednání této komise, které se konalo 

11. ledna 2022. 

 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 248-10/2022 v navrženém znění.  

8d) Žádost Masarykovy onkologické nadace v Brně (MON) o vrácení kupní ceny  

Předseda předložil představenstvu žádost MON o vrácení kupní ceny, kterou měla dne 25. 7. 

1990 uhradit České advokátní komoře advokátka JUDr. Šárka Kahánková, jejíž je MON 

univerzálním dědicem. MON uvádí, že JUDr. Kahánková nenabyla vlastnické právo 

k nemovitostem, za které byla tato kupní cena uhrazena, což bylo s konečnou platností 

potvrzeno usnesením Ústavního soudu z 31. října 2017. MON je si vědoma skutečnosti, že 
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pohledávka je promlčená, nicméně s ohledem na okolnosti případu a rovinu dobrých mravů 

vyzývá ČAK k vrácení kupní ceny.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo pověřuje JUDr. Irenu Schejbalovou, aby se sešla s představiteli MON v Brně 

a prověřila možnosti uspokojení uplatňovaného nároku 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 249-10/2022 v navrženém znění.  

8e) Karlovarské právnické dny – žádost o finanční spoluúčast  

Předseda přečetl žádost JUDr. Zoufalého, viceprezidenta společnosti Karlovarské právnické 

dny, z 9. září 2022. Jelikož v diskusi převážily názory na poskytnutí příspěvku ve stejné výši 

jako v předchozích letech, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby ČAK poskytla příspěvek na pořádání 

Karlovarských právnických dnů 2023 ve výši 50 000 Kč. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 250-10/2022 v navrženém znění.  

8f) Podnět JUDr. Tomáše Nahodila k zákazu účasti advokátů – školitelů v orgánech 

obchodních společností svých advokátních koncipientů 

Představenstvo vzalo na vědomí podnět JUDr. Nahodila ze 17. července 2022 k zákazu účasti 

advokátů – školitelů v orgánech obchodních společností svých advokátních koncipientů. 

Po proběhlé diskusi převážil názor, že zakotvení navrhovaného zákazu do legislativy by bylo 

v rozporu s principem obecnosti advokátních předpisů. Přesto představenstvo postoupí tento 

podnět Sekci pro advokátní právo k přípravě stanoviska, zda účast advokáta-školitele 

v orgánech obchodních společností vlastněných advokátním koncipientem je v souladu 

s obecným principem neslučitelnosti výkonu advokacie s jinými výdělečnými činnostmi.  

Pokračování bodu Priority 2d) Advokátní úschovy 

Předseda shrnul dosud známé informace o případu advokátky JUDr. H.S. a její koncipientky 

Mgr. P.M., které byly obviněny ze zpronevěry advokátních úschov. Informoval, že někteří 
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poškození klienti advokátky se obracejí osobně či telefonicky na Komoru. Z tohoto důvodu 

jsou zvažovány možnosti ČAK ohledně právní pomoci klientům při uplatňování jejich nároků.  

Dva advokáti, kteří byli podle § 27 zákona o advokacii určeni zástupci advokátky v souvislosti 

s pozastavením jejího výkonu advokacie, mohou poskytovat poškozeným klientům asistenci 

pouze v omezeném rozsahu, ale nemohou je, s ohledem na možný konflikt zájmů, zastupovat 

při uplatňování jejich nároků jako poškozených.  

Předseda zároveň předložil statistiky ČAK o množství advokátních úschov, počtu prováděných 

kontrol a počtu zahájených kárných řízení v souvislosti s porušením povinností advokátů. 

Z těchto statistik jednoznačně plyne, že ačkoli ČAK vynakládá značné úsilí v rámci preventivní 

a kontrolní činnosti, není v kapacitách Komory kontrolovat nakládání s finančními prostředky 

u každé jednotlivé advokátní úschovy předtím, než je vypořádána. V kapacitách ČAK je pouze 

činnost regulatorní, preventivní a kontrolní.  

Předseda dále informoval o dopisech JUDr. Tomáše Nahodila ve věcech advokátních úschov, 

které zaslal všem členům představenstva ČAK, všem členům kontrolní rady ČAK,  ministru 

spravedlnosti, nejvyššímu státnímu zástupci a náměstku policejního prezidenta. 

V  souvislosti s rešerší MEZ o úpravě advokátních úschov v jednotlivých evropských 

jurisdikcích, kterou představenstvo vzalo na vědomí v pondělí, navrhl předseda, aby 

představenstvo ustanovilo pracovní skupinu, která provede revizi stávajících stavovských 

předpisů a navrhne příslušné úpravy. Lze předpokládat, že není možné stavovským předpisem 

upravit advokátní úschovy pro všechny možné varianty a případy, ale jako jedna z možných 

cest se nabízí vytvoření doporučeného produktu advokátní úschovy pro vypořádání 

nejobvyklejších transakcí, která bude obsahovat mechanismy znemožňující selhání jednotlivce. 

ČAK zároveň obdržela podněty k úpravě systému advokátních úschov od jednotlivých 

advokátů, jejichž podněty by měly být zohledněny v práci pracovní skupiny.  

JUDr. Žižlavský upozorňuje, že lze důvodně předpokládat, že daný případ skončí 

v insolvenčním řízení.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory ustanovuje pracovní skupinu ve složení JUDr. Němec, 

JUDr. Sokol, JUDr. Novotná, JUDr. Schejbalová, JUDr. Janeba, kterou pověřuje provedením 

revize stávajících stavovských předpisů a navržením příslušné úpravy. Představenstvo pověřuje 

tajemníka ČAK vypracováním doporučení pro poškozené klienty o možnostech využití právního 

zastoupení při uplatňování jejich nároků s možností využití systému bezplatné právní pomoci  

pro klienty, kteří si nemohou advokáta dovolit.     

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 251-10/2022 v navrženém znění.  
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8g) Žádost JUDr. Tomáše Nahodila o podání závazného výkladového stanoviska 

k úpravě stavovského oděvu advokáta  

Představenstvo vzalo na vědomí podnět JUDr. Nahodila ze 17. září 2022 k podání závazného 

výkladového stanoviska České advokátní komory k úpravě stavovského oděvu advokáta, 

spočívajícího ve viditelném doplnění názvu (obchodní firmy) advokátní kanceláře. Jelikož se 

tento podnět týká konkrétního jednání advokátů, přísluší jeho posouzení jiným orgánům ČAK.  

Předseda proto navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo pověřuje tajemníka, aby podnět JUDr. Tomáše Nahodila ze 17. září 2022 

ohledně viditelného doplnění názvu (obchodní firmy) advokátní kanceláře na stavovském oděvu 

advokáta předložil k prověření kontrolní radě.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 252-10/2022 v navrženém znění.  

8h) Veřejný ochránce práv – žádost o participaci ČAK na vytvoření doporučujícího 

materiálu pro advokáty, kteří jsou ustanovováni jako opatrovníci zranitelných osob 

s mentálním či psychosociálním postižením (JUDr. Kovářová) 

Předseda přednesl podstatné body přípisu z 20. srpna 2022, v němž předsedkyně Sekce pro 

rodinné právo ČAK JUDr. Daniela Kovářová informuje o návrhu kanceláře Veřejného 

ochránce práv na zpracování doporučení pro advokáty v procesním opatrovnictví dospělých 

zranitelných osob. 

Po krátké diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Schejbalovou k jednání s Veřejným 

ochráncem práv ohledně tvorby doporučujícího materiálu pro advokáty v procesním 

opatrovnictví dospělých zranitelných osob.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 253-10/2022 v navrženém znění.  
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8i) Rozvody u notáře (JUDr. Kovářová) 

Předseda odkázal na podkladové materiály, konkrétně článek prezidenta Notářské komory 

v MF DNES a článek prof. JUDr. Králíčkové a Mgr. Kornela. Po krátké diskusi pak navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí informaci JUDr. Kovářové o diskutované problematice tzv. 

nesporných rozvodů. Představenstvo pověřuje LO zjištěním aktuálního stavu legislativních 

prací v této oblasti a žádá odborné sekce, jmenovitě Sekci pro právo rodinné, o přípravu 

odborného stanoviska k dané problematice.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 254-10/2022 v navrženém znění.  

8j) Žádost o finanční příspěvek na golfový turnaj RYDER CUP 2022 

(PhDr. Chaloupková) 

Předseda, s odkazem na žádost předloženou PhDr. Chaloupkovou, navrhl, aby představenstvo 

přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje příspěvek ve výši 50.000 Kč ze sociálního fondu na úhradu části 

nákladů 2. ročníku golfového turnaje RYDER CUP 2022, který proběhl ve dnech 2. a 3. října 

2022 v Golfovém resortu Kácov za účasti týmu českých a slovenských advokátů. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 255-10/2022 v navrženém znění.  

8k) Žádost o finanční příspěvek na 25. ročník golfového turnaje české advokacie 

(PhDr. Chaloupková) 

Předseda, s odkazem na žádost předloženou PhDr. Chaloupkovou, navrhl, aby představenstvo 

přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje příspěvek ve výši 50 000 Kč ze sociálního fondu na úhradu části 

nákladů tradičního 25. ročníku golfového turnaje české advokacie, který proběhl 21. 9. 2022 

v Golf Clubu v Berouně za účasti českých a slovenských advokátů. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 256-10/2022 v navrženém znění.  

8l) Statistiky ČAK za rok 2021 (PhDr. Chaloupková) 

PhDr. Iva Chaloupková stručně okomentovala materiál Statistiky ČAK za rok 2021, který mají 

členové a náhradníci představenstva k dispozici. Jelikož k materiálu nebyly vzneseny návrhy 

ani připomínky, navrhl předseda, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí statistiky ČAK za rok 2021.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 257-10/2022 v navrženém znění.  

8m) Sberbank CZ – souhrnná zpráva 

Předseda s odkazem na předloženou Souhrnnou zprávu o vývoji situace týkající se banky 

Sberbank CZ z 5. září 2022, kterou zpracoval JUDr. Petr Svoboda, vedoucí evidenčního 

referátu matriky ČAK, stručně zrekapituloval jednání, která v této věci od února 2022 

absolvoval.  

Jelikož ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, navrhl předseda, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo bere na vědomí Souhrnnou zprávu o vývoji situace týkající se banky Sberbank 

CZ z 5. září 2022.   

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 258-10/2022 v navrženém znění.  

8n) Rezignace JUDr. Daniely Kovářové x jmenování nového předsedy Sekce 

pro rodinné právo a nového regionálního představitele pro region Západní Čechy 

JUDr. Daniela Kovářová v návaznosti na své zvolení do Senátu Parlamentu ČR zaslala 5. října 

2022 předsedovi ČAK oznámení, že rezignuje na funkci předsedkyně sekce pro rodinné právo 

ČAK a na funkci regionální představitelky ČAK pro Region Západní Čechy. Předseda toto 

odstoupení z funkcí v orgánech Komory přijal. Jelikož výslovně neurčil den zániku funkcí, 

zaniknou ve smyslu článku 32 odst. 2 organizačního řádu ČAK tyto funkce JUDr. Kovářové 

20. října 2022.  
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Na funkci předsedy Sekce pro rodinné právo ČAK byl navržen Mgr. Kryštof Janek, advokát 

ev. č. ČAK 03455. Představenstvo pověřilo tajemníka ČAK, aby požádal kandidáta na předsedu 

Sekce pro rodinné právo Mgr. Kryštofa Janka o zaslání životopisu a motivačního dopisu s tím, 

že Mgr. Janek bude pozván na listopadovou schůzi představenstva.  

Jako nový regionální představitel pro region Západní Čechy byl navržen Mgr. Jaroslav Liška, 

advokát ev. č. ČAK 1274, který je znám většině členů představenstva a jeho jmenování 

doporučují JUDr. Miketa, JUDr. Sokol, JUDr. Maisner, JUDr. Schejbalová a regionální 

zástupkyně JUDr. Vidovičová.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory jmenuje s účinností od 21. října 2022 regionálním 

představitelem ČAK pro region Západní Čechy Mgr. Jaroslava Lišku, advokáta zapsaného 

v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 12784.   

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 259-10/2022 v navrženém znění.  

8o) International Bar Association (IBA) – volby generálního tajemníka 

Představenstvo se seznámilo s dopisy obou kandidátů na funkci generálního tajemníka IBA, 

Jörga Menzera a Petera Bartletta.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu ČAK JUDr. Roberta Němce 

a místopředsedu ČAK JUDr. Martina Maisnera, aby jménem ČAK dali hlas jednomu 

z kandidátů na základě úvahy v dobré víře.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 260-10/2022 v navrženém znění.  

 

8p) Informace JUDr. Lenky Vidovičové, regionální představitelky pro oblast střední 

Morava 

JUDr. Vidovičová informovala o organizací seminářů v regionu, zejména možnosti on-line 

seminářů a jejich vedení z různých míst v regionu (pobočka ČAK v Brně, Univerzita Palackého 
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v Olomouci apod.). Dále informovala o chystaných konferencích, které se v regionu Střední 

Morava budou konat do konce roku 2022.  

Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program říjnové schůze představenstva, předseda 

v 15:25 hodin tuto schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.   

 

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp  


