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Zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), 

která se konala ve dnech 12. – 13. prosince 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha  

 

12. prosince 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 

Mgr. Lukáš Trojan 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

Mgr. Hana Gawlasová 

(on-line) 

Mgr. Pavel Kroupa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

Za regionální zástupce: 

JUDr. Jiří Janeba (od 15.00 

hod.) 

 

OMLUVENI:  

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

JUDr. Radim Miketa 

 

 

 

a) Pozastavení výkonu správy majetku dle § 56b odst. 2 zákona o advokacii (dále též jen 

„ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST  

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

b) 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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1) Kontrola úkolů ze zápisu z 11. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)  

K bodu 1 - 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.  

K bodu 1/2c):  

Úkol: Odboru výchovy a vzdělávání (OVV) se ukládá, aby se seznámil s nabídkou Wolters 

Kluwer a upřesnil rozsah informací, jež budou kandidátům přístupné v systému ASPI při 

písemné části advokátních zkoušek. 

Úkol trvá.  

K bodu 1/8i):  

Úkol: Ad „rozvody u notáře“: 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. 

Úkol trvá. Představenstvo žádá Sekci pro rodinné právo, aby připravila návrh právní úpravy, 

která adekvátním způsobem ochrání práva účastníků řízení, nezletilých dětí, a jejich právo na 

právní pomoc.   

K bodu 3c):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Žižlavského, aby na Sekci pro 

insolvenční právo projednal návrh novely insolvenčního zákona a prostřednictvím 

legislativního odboru uplatnil připomínky k návrhu v rámci připomínkového řízení.  

Úkol splněn.   

K bodu 4a):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu České advokátní komory, 

aby uzavřel dodatek ke Smlouvě o podpoře Komplexního informačního systému pro Českou 

advokátní komoru a smlouvu o dílo na upgrade Komplexního informačního systému České 

advokátní komory se společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. 

v souladu s jejími dvěma obchodními nabídkami z 8. srpna 2022.  
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Úkol trvá.  

K bodu 6c):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Lucii Dolanskou Bányaiovou, 

aby jménem  České advokátní komory objednala u společnosti Artlingua, a.s., IČO 00298638, 

překlad Ústavy a Listiny základních práv a svobod do ukrajinštiny za částku 29.940 Kč bez 

DPH dle předložené cenové nabídky. 

Překlady budou vyhotoveny do konce roku 2022.  

K bodu 6f):  

Úkol: Ad ASPI – nabídka bezplatného využití pro advokátní zkoušky; nabídka pro koncipienty 

a nové advokáty: Představenstvo České advokátní komory zároveň pověřuje předsedu České 

advokátní komory a odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory provedením kroků 

potřebných k implementaci této nabídky.  

Úkol trvá.  

K bodu 6g):  

Úkol: Ad nejčastější pojistné události advokátů: Představenstvo České advokátní komory 

ukládá odboru vnějších vztahů České advokátní komory a odboru výchovy a vzdělávání České 

advokátní komory připravit pro rok 2023 osvětovou a vzdělávací akci k pojištění odpovědnosti 

advokátů za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie.  

Úkol trvá.  

K bodu 8b):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Petra Tomana a JUDr. Marka 

Nespalu, aby ve věci úniků informací z neveřejné části trestního řízení jednali jménem České 

advokátní komory na Ministerstvu spravedlnosti, aby se obrátili na vedení Poslanecké 

sněmovny (PS ČR) s urgencí naplnění usnesení PS ČR č. 1832 ze 60. schůze ze dne 12. 9. 2017. 

Mgr. Trojan informoval, že dne 5. 12. 2022 proběhla schůzka zástupců ČAK (JUDr. Toman, 

JUDr. Nespala a Mgr. Trojan) s ministrem spravedlnosti JUDr. Blažkem a jeho náměstky 

Mgr. Stanislavem a Mgr. Fraňkem, během které projednali jednak téma úniku informací 

z neveřejné části trestního řízení a dále novelizaci zákona o advokacii a advokátního tarifu. 

Výsledkem jednání byla dohoda, že se ministr spravedlnosti osobně zúčastní lednového 

zasedání představenstva ČAK, během něhož budou výše uvedené body projednány a výsledné 

společné stanovisko bude následně prezentováno na tiskové konferenci.  

K bodu 8c):  
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Úkol: Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora poskytla 

Jednotě českých právníků peněžní dar ve výši 66.670 Kč. Představenstvo pověřuje předsedu 

České advokátní komory, aby jménem České advokátní komory uzavřel s Jednotou českých 

právníků na tuto částku písemnou darovací smlouvu.  

Úkol splněn – darovací smlouva byla uzavřena 9. prosince 2022.  

K bodu 8h):  

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

přistoupila jako vedlejší účastník na straně žalobců do řízení vedeného Obvodním soudem pro 

Prahu 6 pod spisovou značkou 27 C 457/2021 a ukládá tajemníkovi, aby zaslal soudu příslušné 

podání. 

Úkol splněn – podání bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 6 doručeno 21. listopadu 2022.  

K bodu 10b) lednové schůze představenstva 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Plachkou, aby ve spolupráci 

s JUDr. Schejbalovou zpracovala do 30. 6. 2022 materiál obsahující příklady správných 

a nesprávných postupů při vyplňování knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, odpovědi 

na nejčastější dotazy advokátů a přehled kárné judikatury v této oblasti. 

Úkol splněn v termínu prodlouženém, s ohledem na pozdější změny usnesení č. 4/2006 

Věstníku přijaté 8. března 2022 a 13. září 2022. Manuál byl zveřejněn na webu ČAK 

a v Advokátním deníku. 

K bodu 9a) zářijové schůze představenstva 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí iniciativu JUDr. Nahodila na instalaci 

pamětních kamenů před dosud stojícími domy, popř. místech, kde dříve stály, a v nichž před 

deportacemi bydleli advokáti židovského původu. Pověřuje tajemníka ČAK, aby požádal 

JUDr. Nahodila o zajištění seznamu těchto advokátů a míst vhodných pro umístění 

Stolpersteine. Odbor matriky ČAK k tomu poskytne potřebnou součinnost. O případné finanční 

participaci ČAK bude rozhodnuto až na základě výsledku provedené rešerše.  

Úkol trvá, neboť JUDr. Tomáš Nahodil v dohodnutém termínu do 30. listopadu 2022 nezaslal 

seznam advokátů židovského původu deportovaných za Protektorátu a míst vhodných pro 

umístění Stolpersteine. 

2) Priority  

2a) Autorizované konverze dokumentů 

Předseda podrobně informoval o situaci vyvolané sdělením Ministerstva vnitra, že advokáti, 

kteří chtějí po 31. prosinci 2022 provádět autorizované konverze na žádost, musí mít složenou 
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úřednickou zkoušku podle § 30 zákona č. 300/2008 Sb. Přestože Komora zastává názor, že 

novelizace tohoto ustanovení provedená zákonem č. 261/2021 Sb. se na advokáty nevztahuje, 

iniciovala předložení senátorského pozměňovacího návrhu k další novele zákona č. 300/2008 

Sb., který by v něm výslovně zakotvil, co dle názoru Komory vyplývá ze vztahu § 23 odst. 1  

zákona č. 300/2008 Sb. a § 25c zákona o advokacii, tedy že advokátní zkouška, jejíž složení je 

podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona o advokacii jednou z podmínek pro zápis do seznamu 

advokátů a tedy pro oprávnění poskytovat právní služby, opravňuje advokáty ke všem 

činnostem, k nimž dochází při  poskytování právních služeb či v souvislosti s ním, tedy 

i k provádění autorizované konverze dokumentů postupem stanoveným v § 24 zákona 

č. 300/2008 Sb.  

Předseda přečetl usnesení ze 7. prosince 2022, jímž Ústavně-právní výbor Senátu doporučil 

Senátu, aby vrátil projednávaný návrh novely zákona č. 300/2008 Sb. Poslanecké sněmovně 

s pozměňovacím návrhem, podle něhož by do § 30 tohoto zákona byl doplněn odstavec 6 

„Advokátní zkouška se považuje za zkoušku podle tohoto zákona.“. 

Předseda dále informoval, že po věcné stránce by vůči této novele zřejmě většina senátorů 

neměla podstatné výhrady. Problémem ovšem je časový tlak, neboť v případě vrácení novely 

do Poslanecké sněmovny by bylo ohroženo nabytí její účinnosti k 1. lednu 2023, čímž by 

nebylo zrušeno automatické zřízení datových schránek pro všechny nepodnikající fyzické 

osoby, jež poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci v příslušném systému. Proto 

je nutné zvažovat i jiné varianty, které by nejasnou situaci uspokojivě vyřešily.  

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí usnesení Ústavně-právního výboru 

Senátu Parlamentu České republiky č. 19 ze 7. prosince 2022 a pověřuje předsedu, aby pro  

v usnesení uvedený pozměňovací návrh nadále hledal podporu v  Senátu. V případě, že by tento 

pozměňovací návrh Senát neschválil, bude Česká advokátní komora prosazovat stanovisko, že 

k provádění autorizovaných konverzí na žádost nepotřebují advokáti speciální zkoušku, neboť 

požadavek na zkoušku je kryt zákonem o advokacii. Představenstvo souhlasí, aby v rámci 

jednání s Ministerstvem vnitra bylo navrženo, že v případě potřeby ČAK převezme agendu 

kontroly provádění konverzí dokumentů advokáty.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 289-12/2022 v navrženém znění. 

 



Zápis ze 12. schůze představenstva ČAK   

12. – 13. prosince 2022 

 

 

2b) Zpráva Kontrolní rady ČAK o kontrole čerpání finančních prostředků na 

organizaci hospodaření 8. sněmu ČAK s podněty k organizačním opatřením při 

přípravě dalších sněmech ČAK 

JUDr. Jiří Janeba, člen kontrolní rady ČAK, který byl pozván na tuto schůzi představenstva, 

přednesl podstatné body Zprávy o kontrole čerpání finančních prostředků na organizaci 

8. sněmu ČAK provedené členy kontrolní rady ČAK ve dnech 13. července až 9. října 2022.   

Zdůraznil kontrolní zjištění jím vedené kontrolní skupiny, že objednávky a faktury se 

zpracovávají v systému DMS, kde jsou pevně nastavené částky dle kancelářského řádu. 

Schvalování probíhá v souladu s tímto předpisem. Každý pohyb, schválení, poznámka a/nebo 

úprava je v systému vidět a nelze nastavené procesy nijak měnit, aniž by o tom systém vedl 

záznam. Každá faktura je v systému spárována s objednávkou nebo smlouvou.  

Poznamenal, že daňové doklady 8. sněmu ČAK byly přezkoumány auditorem v rámci 

přezkumu účetnictví ČAK, kdy závěr auditora byl bez výhrad.  

Dále JUDr. Janeba zdůvodnil jednotlivé návrhy opatření obsažené v části IV. zprávy. 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Zprávu o kontrole čerpání finančních 

prostředků na organizaci 8. sněmu České advokátní komory provedené členy kontrolní rady 

České advokátní komory ve dnech 13. července až 9. října 2022 s tím, že návrhy opatření 

obsažené v části IV. této zprávy budou reflektovány v rámci přípravy příštího sněmu České 

advokátní komory.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 290-12/2022 v navrženém znění. 

2c) On-line konání sněmu, softwarové řešení voleb obecně, hlasování mimo sněmy – 

další postup 

Mgr. Kroupa přednesl návrh na zřízení pracovní skupiny pro realizaci záměru umožnit on-line 

konání sněmu. Předseda informoval představenstvo o průběžném řešení problému identifikace 

advokáta prostřednictvím NIA a o skutečnosti, že nutnou podmínkou pro konání sněmu on-line 

je novela zákona o advokacii, jejíž návrh Komora předložila Ministerstvu spravedlnosti 3. října 

2022. JUDr. Maisner, člen představenstva odpovědný za rozvoj IT Komory, informoval 

představenstvo o dosavadním průběhu přípravných prací, které upřesnil Josef Fiala, vedoucí IT 

ČAK.  
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V rámci obsáhlé diskuse bylo mj. navrženo, aby odbor mezinárodních vztahů ČAK zjistil 

aktuální informace o technických podmínkách provádění on-line hlasování na zasedáních 

vrcholných orgánů zahraničních advokátních komor. 

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

Představenstvo České advokátní komory pověřuje pracovní skupinu na přípravu on-line voleb, 

resp. on-line účasti na advokátním sněmu, ve složení JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michaela 

Plachká, JUDr. Martin Maisner a Mgr. Pavel Kroupa, aby ve spolupráci s IT oddělením ČAK 

předložila představenstvu návrh funkcionalit on-line sněmu (on-line volby, on-line účast na 

sněmu, on-line hlasování na sněmu, schvalování rozhodnutí mimo sněm).  

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru mezinárodních vztahů ČAK, aby 

v jednotlivých národních či regionálních evropských advokátních komorách a v IBA zjistilo 

aktuální informace o jimi využívaných hlasovacích systémech a získalo případné reference o 

nich. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 291-12/2022 v navrženém znění. 

Předseda poté v 16.55 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi 

představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin. 
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13. prosince 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 

Mgr. Lukáš Trojan 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Petr Poledne, Ph.D. 

(i.s. JUDr. Jan Mikš) 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Irena Schejbalová 

PhDr. Iva Chaloupková 

Mgr. Miroslava Sedláčková 

 

 

 

 

 

OMLUVENI:  

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Karel Brückler 

 

 

 

 

2) Priority  

2d) Nový web ČAK – informace o postupu prací (JUDr. Čáp) a návrh na revitalizaci 

komise pro web ČAK (JUDr. Toman, Mgr. Kroupa)  

Mgr. Kroupa seznámil představenstvo s návrhem Výboru vnějších vztahů ČAK na revitalizaci 

komise pro web České advokátní komory. Zároveň informoval představenstvo, že si je vědom 

skutečnosti, že od doby zasedání tohoto výboru před zhruba dvěma měsíci došlo k posunu poté, 

co projektové řízení přípravy nového webu převzal tajemník Komory.  

Následně tajemník informoval představenstvo o průběhu prací přípravy nového webu, přičemž 

v tuto chvíli již existuje funkční beta verze nového webu, která se postupně plní obsahem 

připraveným jednotlivými odbory ČAK pod vedením tajemníka a JUDr. Schejbalové. Firmě 

Abuco bude předán kompletní obsah do konce prosince 2022 s tím, že podle předběžného 

vyjádření společnosti Abuco by do poloviny února mělo dojít k naplnění webu konkrétním 

obsahem.  

Poté Josef Fiala, vedoucí IT ČAK, v rámci informace o beta-verzi webu ČAK zodpovídal 

dotazy členů představenstva. Zejména vysvětlil návaznost funkcionalit intranetu na probíhající 

jednání se společností Konica Minolta týkající se migrace a upgrade IT systému KIS, který je 
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nezbytným předpokladem pro zpřístupnění některých funkcionalit intranetu. Odkázal na 

základní koncept funkcionalit intranetu schválený představenstvem 5. dubna 2022. Jednotlivé 

funkcionality intranetu budou následně doplňovány buď společností Abuco nebo třetími 

dodavateli na nový web ČAK. Nicméně zdůraznil, že hlavní těžiště práce bude ležet na 

společnosti Konica Minolta, která je správcem KIS a prostřednictvím API musí umožnit třetím 

stranám přístup do tohoto systému. Ověření identity advokáta k přístupu na zabezpečenou 

stránku webu je připravováno prostřednictvím NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci). 

Po obsáhlé diskusi převládl v představenstvu názor, že spuštění nového webu bez přidání 

alespoň první fáze funkcionalit intranetu se v této fázi nejeví jako vhodné. IT ČAK ve 

spolupráci s Konica Minolta by v této fázi mělo prioritně zpracovat harmonogram a rozpočet 

pro implementaci prvních sedmi funkcionalit podle pořadí uvedeného v konceptu schváleném 

usnesením představenstva č. 132-04/2022 z 5. dubna 2022 tak, aby představenstvo na svém 

březnovém jednání mohlo rozhodnout o dalším postupu, zejména schválit harmonogram a 

rozpočet. Josef Fiala k tomu uvádí, že je realistické nasadit nový web včetně uvedených 

funkcionalit do konce roku 2023 s tím, že doporučuje postupné nasazování jednotlivých 

funkcionalit. Předpokládané náklady ve výši 2 až 3 miliony korun jsou zohledněny v rozpočtu 

ČAK na rok 2023. 

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

Představenstvo České advokátní komory ukládá IT oddělení ČAK, aby ve spolupráci 

se společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. zpracovalo harmonogram 

a rozpočet pro implementaci prvních sedmi funkcionalit podle pořadí uvedeného v konceptu 

schváleném usnesením představenstva č. 132-04/2022 z 5. dubna 2022 tak, aby představenstvo 

na své březnové schůzi mohlo rozhodnout o dalším postupu. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 292-12/2022 v navrženém znění. 

3) Legislativa 

3a) Novela usnesení o dokumentaci advokáta  

JUDr. Justoň přednesl stručně návrh novely usnesení představenstva č. 9/1999 Věstníku, 

kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování 

právních služeb. Zejména zdůraznil, že podle článku 2 tohoto stavovského předpisu je advokát 

povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil 

poskytování právních služeb. Povinnosti ve vztahu k advokátní společnosti však nejsou nijak 
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konkretizovány, a to ani pro případ, kdy dojde k zániku advokátní společnosti nebo k převodu 

obchodních podílů na osoby, které nejsou advokáty. 

Proto se navrhuje výslovně zakotvit, že povinnosti, které má advokát při vedení dokumentace 

o poskytnutých právních službách, se vztahují i na advokátní společnosti. 

Po krátké diskusi, v jejímž rámci nebyly předloženy protinávrhy, předseda navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje usnesení, jímž se mění usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé 

podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve znění 

pozdějších předpisů, a pověřuje legislativní odbor jeho publikací ve Věstníku. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 293-12/2022 v navrženém znění. 

3b) Novela občanského zákoníku - nesporný rozvod a záležitosti nezletilého dítěte 

JUDr. Justoň informoval představenstvo o stavu legislativních prací, zejména o stavu tisku č. 40 

v Poslanecké sněmovně, který je v prvním čtení. K návrhu existuje protinávrh poslankyně 

JUDr. Evy Decroix, který však mezi sněmovními dokumenty k tomuto tisku není. Sekce pro 

rodinné právo je s oběma návrhy seznámena a v souladu s usnesením č. 254-10/2022 k němu 

připraví odborná stanoviska a návrh dalšího postupu. 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci JUDr. Justoně o stavu 

legislativních prací na novele občanského zákoníku ohledně nesporných rozvodů a řešení 

záležitostí nezletilého dítěte a zejména zabezpečení jeho řádné výživy.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 294-12/2022 v navrženém znění.  

3c) Informace o legislativním procesu  

Předseda a JUDr. Justoň stručně komentovali písemné podkladové materiály. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu odboru vnější a vnitřní 

legislativy ČAK o probíhajících a ukončených připomínkových řízeních, o legislativním 

programu Legislativní rady vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu, která je 

přílohou tohoto zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 295-12/2022 v navrženém znění.  

3d) Monitoring legislativy - pravidla  

Předseda uvedl, že situace, k níž došlo v souvislosti s novelou zákona č. 300/2008 Sb. 

provedenou zákonem č. 261/2021 Sb. [bod 2a) tohoto zápisu], vyvolala potřebu zrevidovat 

metodiky sledování legislativy v rámci Komory, případně ji upravit tak, aby pozornosti 

Komory nemohly uniknout žádné důležité legislativní změny, včetně pozměňovacích návrhů 

v Poslanecké sněmovně a Senátu, právních předpisů a dalších právních aktů vyhlašovaných ve 

Sbírce zákonů, mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací 

vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv.  

Do této monitorovací činnosti by měly být zapojeny odborné sekce Komory, které by ve 

spolupráci se členy zkušební komise Komory vypracovaly přehled právních předpisů, které je 

nezbytně nutné sledovat, jakož i vymezení oblastí nové legislativy, kterou je třeba monitorovat.    

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

Představenstvo České advokátní komory jmenuje pracovní skupinu ve složení Mgr. František 

Korbel, Mgr. Kamil Blažek, Mgr. Lukáš Trojan a JUDr. Johan Justoň k revizi a upřesnění 

systému legislativního monitoringu v rámci České advokátní komory.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 296-12/2022 v navrženém znění. 

4)  Rozpočty 

4a) Návrhy rozpočtů + zápis z jednání rozpočtového a hospodářského výboru ČAK  

Tajemník informoval představenstvo, že na jednání Rozpočtového a hospodářského výboru 

Komory 20. října 2022 byly schváleny návrhy rozpočtů, tedy rozpočtu Komory a rozpočtu 

sociálního fondu. Poté tajemník zaslal oba návrhy k vyjádření předsedovi Kontrolní rady a části 

návrhu rozpočtu Komory obsahující plánované výdaje příslušného orgánu Komory pak zaslal 

https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2022_12.pdf
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předsedům Kárné komise, Odvolací kárné komise a Zkušební komise. Na jednání Kontrolní 

rady 11. listopadu 2022 odůvodnil tajemník některé položky obou návrhů rozpočtů. Poté spolu 

s Mgr. Sedláčkovou, vedoucí Odboru hospodářského a organizačního ČAK, zodpověděli 

několik dotazů členů Kontrolní rady.  

Žádný z předsedů orgánů ČAK neměl k jemu zaslané části návrhu rozpočtu ČAK připomínky. 

Stejně tak na jednání Kontrolní rady nezazněly připomínky k jednotlivým položkám rozpočtů.  

Tajemník v podrobnostech odkázal na písemné podkladové materiály. 

Předseda v souladu s článkem 59 odst. 4 organizačního řádu ČAK předkládá návrh rozpočtu 

ČAK jako vyrovnaný, přičemž náklady i výnosy bez započtení vybraného pojistného 

na hromadné pojištění advokátů činí 169.500.000 Kč. 

Rovněž návrh rozpočtu sociálního fondu ČAK předkládá předseda jako vyrovnaný, přičemž 

příjmy i výdaje činí 10.400.000 Kč. 

Po diskusi předseda nejdříve v souladu s článkem 59 odst. 1 organizačního řádu ČAK navrhl, 

aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje rozpočet České advokátní komory 

pro rok 2023, jak byl navržen předsedou, tedy výnosy 169.500.000 Kč bez pojistného na 

hromadné pojištění advokátů, náklady 169.500.000 Kč bez pojistného na hromadné pojištění 

advokátů. Schválený rozpočet ČAK je přílohou tohoto zápisu. Představenstvo ukládá 

předsedovi, aby schválený rozpočet ČAK bez odkladu zveřejnil ve Věstníku ČAK. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 297-12/2022 v navrženém znění.  

 

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje rozpočet sociálního fondu České advokátní 

komory pro rok 2023, jak byl navržen předsedou, tedy příjmy 10.400.000 Kč, výdaje 

10.400.000 Kč. Schválený rozpočet sociálního fondu ČAK je přílohou tohoto zápisu. 

Představenstvo ukládá předsedovi, aby schválený rozpočet sociálního fondu ČAK bez odkladu 

zveřejnil ve Věstníku ČAK. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 298-12/2022 v navrženém znění.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2022_12.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_12.pdf
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5) Matrika (Mgr. Trojan, JUDr. Macková) 

 5a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 30. 11. 2022 

Odbor matriky předkládá statistiky advokátů a advokátních koncipientů zapsaných 

v seznamech vedených ČAK k 30. 11. 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 30. listopadu 2022 bylo zapsáno 12.857 aktivních advokátek a advokátů, 

z toho 12.637 českých a 2.501 aktivních advokátních koncipientek a advokátních koncipientů.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 299-12/2022 v navrženém znění.  

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

6a) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty – listopad 2022 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o vzdělávacích akcích pro 

advokátní koncipienty a advokáty v Praze a Brně v listopadu 2022. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 300-12/2022 v navrženém znění.  

6b) Návrh dodatečného termínu zkoušek z mediace v r. 2023 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí vypsání dodatečného termínu zkoušky 

z mediace pro advokáty na ČAK v I. pololetí 2023. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 301-12/2022 v navrženém znění.  
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6c) Možnost rozšíření spolupráce v oblasti právní praxe studentů i na jiné univerzity  

 

 JUDr. Dolanská Bányaiová stručně přednesla podstatné body písemného materiálu, který 

zpracovala společně s Ing. Matouškovou, vedoucí Odboru výchovy a vzdělávání ČAK.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí s možností rozšíření spolupráce v oblasti 

právních praxí studentů i na jiné české právnické fakulty kromě Univerzity Karlovy a pověřuje 

JUDr. Dolanskou Bányaiovou zjištěním možností spolupráce. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 302-12/2022 v navrženém znění.  

6d) Advokáti do škol – návrh na zapojení dalších advokátů do projektu (JUDr. Toman) 

Předseda, s odkazem na písemný podkladový materiál předložený JUDr. Tomanem, navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby se do projektu Advokáti do škol zapojilo 

osm nových advokátů a advokátek uvedených v seznamu, který je součástí podkladových 

materiálů této schůze. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 303-12/2022 v navrženém znění.  

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

7a) Cestovní zpráva JUDr. Nováka 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu JUDr. Nováka o účasti 

na kongresu Asociace kalifornských advokátů.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 304-12/2022 v navrženém znění.  

7b) Právník roku – účast zahraničních hostů 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby na každoroční akci Právník roku byli 

zváni zahraniční zástupci vybraných advokátních komor, se kterými ČAK dlouhodobě 

spolupracuje. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 305-12/2022 v navrženém znění.  

7c) Návrh Mgr. Krutiny na zřízení pracovní skupiny pro cizinecké právo  

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí návrh advokáta  Mgr. Miroslava 

Krutiny, zástupce ČAK v European Criminal Bar Association,  předložený prostřednictvím 

Odboru mezinárodních vztahů (MEZ) ČAK na zřízení pracovní skupiny odborníků věnujících 

se cizineckému právu. Představenstvo souhlasí s vytvořením odborné skupiny jako průnikové 

pracovní skupiny mezi tzv. Mezinárodní sekcí ČAK a Sekcí pro právo veřejné ČAK pod vedením 

předsedů těchto sekcí. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 306-12/2022 v navrženém znění.  

7d) Evropská legislativa 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory na základě podnětu MEZ ukládá Sekci pro trestní 

právo a VOPOZA, aby MEZ poskytly potřebnou součinnost při přípravě výroční zprávy Komise 

o právním státu s tím, že konečný termín pro odeslání schváleného příspěvku ČAK je 24. ledna 

2023. 
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci o Evropské legislativě 

zpracovanou Mgr. Alžbětou Dvořákovou Recovou, stálou zástupkyní ČAK v Bruselu. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 307-12/2022 v navrženém znění.  

7e) Shrnutí činnosti stálé zástupkyně ČAK v Bruselu za listopadu 2022 a Aktuality EU 

za listopad 2022 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí shrnutí činnosti stálé zástupkyně ČAK 

v Bruselu a zprávu o Aktualitách EU.  

Zprávu Nadnárodní hodnocení rizik 2022 postupuje představenstvo Sekci pro AML.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 308-12/2022 v navrženém znění.  

8) Různé  

8a) Zpráva Výboru pro advokátní mlčenlivost ve věci zásahu soudkyně Okresního 

soudu Praha – východ do povinnosti mlčenlivosti a návrh stanoviska (Mgr. Trojan)   

Mgr. Trojan ústně doplnil předložený písemný materiál o závěry Výboru zákonné advokátní 

mlčenlivosti v této věci. 

Po diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí s podáním podnětu předsedovi Okresního 

soudu Praha - východ a ministru spravedlnosti k podání kárné žaloby na soudce tohoto soudu, 

který svým excesivním postupem porušil zákonná ustanovení upravující advokátní mlčenlivost. 

Představenstvo pověřuje předsedu, aby tento písemný podnět jménem České advokátní komory 

podal. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 309-12/2022 v navrženém znění.  

8b) Návrh operativní komunikace MSp a ČAK v oblasti digitalizace justice 

(Mgr. Kroupa)  

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje JUDr. Martina Maisnera, Mgr. Pavla 

Kroupu a JUDr. Jiřího Nováka jako pověřené zástupce České advokátní komory ke komunikaci 

s Ministerstvem spravedlnosti v oblasti digitalizace justice. Pracovní skupině se ukládá, aby na 

příští představenstvo předložila návrh stanoviska ČAK k požadavku Ministerstvem 

spravedlnosti ohledně nahlížení do elektronického spisu a BSI. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 310-12/2022 v navrženém znění.  

 

2a) Autorizované konverze dokumentů - pokračování 

V návaznosti na informace o projednávání novely zákona č. 300/2008 Sb., zejména pak 

pozměňovacího návrhu týkajícího se zkoušek advokátů, pokračovalo představenstvo odpoledne 

13. prosince v projednávání této záležitosti. Představenstvo se zabývalo návrhem memoranda, 

který by vedení Komory předložilo zástupcům Ministerstvem vnitra na jednání, jež proběhne 

ve středu 14. prosince od 13.00 hodin.  

Po diskusi, na jejímž základě byl text návrhu memoranda upraven, předseda navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

 Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh memoranda mezi Ministerstvem 

vnitra ČR a Českou advokátní komorou, případně za účasti Ministerstva spravedlnosti ČR, 

které obsahuje společné výkladové stanovisko, že na advokáty se ani po 31. prosinci 2022 

nebude vztahovat povinnost složit k provádění autorizované konverze dokumentů na žádost 

zkoušku podle § 30 zákona č. 300/2008 Sb.  

Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu, aby jménem České advokátní 

komory memorandum s Ministerstvem vnitra ČR podepsal.  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 311-12/2022 v navrženém znění. 
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8c) Návrh na větší propojení Bulletinu advokacie s Advokátním deníkem a redesign 

Bulletinu advokacie (JUDr. Toman) 

JUDr. Chaloupková ústně přednesla hlavní body písemného materiálu a důvody, jež vedly 

k jeho předložení. 

Po diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí návrh změn souvisejících s vydáváním 

Bulletinu advokacie (BA) (rozsah, redesign, změna papíru) a jeho větší provázaností s on-line 

Advokátním deníkem. Představenstvo ukládá odboru vnějších vztahů ČAK uvést tyto změny 

v součinnosti s agenturou Impax do praxe počínaje číslem 1-2/2023 Bulletinu advokacie.  

Představenstvo ukládá odboru vnějších vztahů ČAK zopakovat kampaň vyzývající advokáty 

k využívání elektronické verze Bulletinu advokacie a k odhlášení odebírání jeho papírové verze 

za účelem dalšího šetření nákladů ČAK. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 312-12/2022 v navrženém znění.  

8d) Charta základních zásad pro přístup obětí násilí na ženách ke spravedlnosti 

a speciální procesy pro prověřování sexuálního obtěžování a šikany 

(JUDr. Novotná, JUDr. Bányaiová, Mgr. Gawlasová)  

JUDr. Bányaiová přednesla stanovisko pracovní skupiny k Chartě základních zásad pro přístup 

obětí násilí na ženách ke spravedlnosti, podle něhož by Česká advokátní komora měla provést 

revizi interních postupů pro přijímání a projednávání stížností, oznámení a podnětů týkajících 

se sexuálního obtěžování a šikany tak, aby byla v maximální možné míře šetřena procesní práva 

poškozených i podezřelých z kárného deliktu spočívajícího v sexuálním obtěžování a šikaně. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje pracovní skupinu ČAK k Chartě základních 

zásad pro přístup obětí násilí na ženách ke spravedlnosti, aby ve spolupráci s pověřenými 

zástupci Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise připravila návrh interních 

postupů a předložila jej ke schválení představenstvu na nejbližším možném jednání 

představenstva. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 313-12/2022 v navrženém znění.  
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8e) Návrh zvýšení náhrady nákladů kárného řízení (JUDr. Herblich)  

JUDr. Herblich ústně zdůvodnil svůj návrh na zvýšení částek náhrady nákladů kárného řízení 

uvedených v článku 1 Usnesení představenstva ČAK č. 2/1999 Věstníku v platném znění. 

Zdůraznil, že od posledního zvýšení těchto částek uplynulo takřka osm a půl roku, když tehdejší 

zvýšení základní náhrady ze 3.000 Kč na 8.000 Kč nabylo účinnosti 1. července 2014. 

V rámci diskuse převážil názor, že pro rozhodnutí o tomto návrhu je zapotřebí znát průměrnou 

výši nákladů, jež Komora vynaloží na jedno kárné řízení. Z tohoto důvodu předseda navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru hospodářskému a organizačnímu 

ČAK, aby vypracoval ekonomickou analýzu nákladů kárného řízení. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 314-12/2022 v navrženém znění.  

8f) Zápis z výjezdního plenárního zasedání Kárné komise (JUDr. Herblich) 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Zápis ze společného plenárního 

výjezdního zasedání Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK konaného 2. až 4. listopadu 

2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 315-12/2022 v navrženém znění.  

8g) Právnický ples 2023 – zrušení   

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí oznámení Spolku českých právníků 

Všehrd o zrušení Právnického plesu v roce 2023.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 316-12/2022 v navrženém znění.  

8h) Plán regionálních akcí na rok 2023 (JUDr. Miketa)  

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí předložený plán regionálních akcí 

České advokátní komory na rok 2023.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 317-12/2022 v navrženém znění.  

8i) Stálá konference českého práva – žádost o podporu  

Předseda přednesl podstatný obsah žádosti JUDr. Karla Havlíčka, zakladatele Stálé konference 

českého práva, ze 7. prosince 2022 o poskytnutí podpory činnosti této společnosti pro rok 2023. 

V rámci diskuse byl předložen návrh, aby ČAK poskytla Stálé konferenci českého práva 

příspěvek ve stejné výši jako v předchozích letech, například v lednu 2020, tedy 100.000 Kč. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora poskytla Stálé 

konference českého práva s.r.o. pro rok 2023 peněžní příspěvek ve výši 100.000 Kč. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 318-12/2022 v navrženém znění.  

8j) Žádost o nominaci na člena rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS)  

Tajemník přednesl podstatné body žádosti advokáta z 8. prosince 2022 o zopakování, resp. 

potvrzení jeho nominace do rozkladové komise předsedy ÚOHS. Připomněl, že v lednu 2021 

projednalo představenstvo žádost předsedy ÚOHS ze 17. prosince 2020 o nominaci pěti 

kandidátů na členy rozkladových komisí ÚOHS a rozhodlo tak, že ČAK zašle předsedovi 

ÚOHS seznam všech 25 zájemců a zájemkyň, kteří se přihlásili na tehdejší výzvu ČAK s tím, 

aby z nich předseda ÚOHS dle příslušných kritérií vybral ty nejvhodnější kandidáty a jmenoval 

je členy rozkladových komisí ÚOHS, případně je určil jejich náhradníky. Stávající 

představenstvo neshledalo důvod tento postup měnit, přičemž nemá o žádné z osob, jejichž 
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seznam zaslal tajemník ČAK předsedovi ÚOHS v příloze dopisu ze 14. ledna 2021, negativní 

informace, jež by zdůvodňovaly její vyřazení z tohoto seznamu. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory setrvává na stanovisku přijatém na schůzi 

představenstva 11. ledna 2021, tedy, že ponechává na rozhodnutí vedení  Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, kterou osobu ze seznamu zaslaného předsedovi ÚOHS v příloze dopisu 

tajemníka ČAK ze 14. ledna 2021 vybere do příslušné rozkladové komise ÚOHS. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 319-12/2022 v navrženém znění.  

8k) Generátory pro Ukrajinu  

JUDr. Mokrý informoval o přípisu CCBE, která v návaznosti na žádost Ukrajinské národní 

advokátní komory doporučuje svým členským advokátním komorám, aby zasílání materiální 

podpory ukrajinským advokátům koordinovaly prostřednictvím CCBE, čímž se sníží náklady 

na dopravu potřebné pomoci na Ukrajinu. Představenstvo po informaci Mgr. Sedláčkové, že na 

transparentním účtu Advokáti Ukrajině je aktuální zůstatek 115.517 Kč, rozhodlo, že poukáže 

na účet CCBE částku 115.000 Kč jako dar pro Ukrajinu s tím, že požádá CCBE o potvrzení, že 

tyto prostředky přijala na zakoupení generátorů elektrické energie či jiných potřebných věcí pro 

Ukrajinskou národní advokátní komoru. 

Předseda po diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby z transparentního účtu Advokáti 

Ukrajině č. 123-5435840247/0100 poukázala na účet CCBE částku 115.000 Kč jako dar pro 

Ukrajinu. Představenstvo ukládá Odboru mezinárodních vztahů ČAK, aby požádal CCBE 

o potvrzení, že tyto prostředky přijala za účelem zakoupení potřebných věcí pro Ukrajinskou 

národní advokátní komoru. 

   

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 320-12/2022 v navrženém znění 
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Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program prosincové schůze představenstva, předseda 

ve 16.30 hodin tuto schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.   

 

Zapsaly: Mgr. Lenka Vobořilová - 12. prosince 2022 

               Mgr. Miroslava Sedláčková - 13. prosince 2022 

  

  

 

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp, tajemník ČAK  
 


