Zápis z 5. schůze představenstva ČAK
7. – 8. března 2022

Zápis z 5. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), která
se konala dne 7. – 8. března 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1

7. března 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D.,
MCIArb.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová,
Ph.D.
JUDr. Tomáš Sokol
Mgr. Lukáš Trojan (do 16.00 on-line)
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Žižlavský

Mgr. Kamil Blažek
Mgr. Hana Gawlasová
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Jan Mikš

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
Od 14.30 hod. on-line:
JUDr. Irena Schejbalová

OMLUVENI:
Mgr. František Korbel, Ph.D

a)

Mgr. Pavel Kroupa
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Karel Brückler
JUDr. Tomáš Herblich
JUDr. Bohuslav Sedlatý

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)

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. a) a c) zákona o advokacii
(dále též jen „ZA“)

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
c)

Zastavení řízení

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
1)

Kontrola úkolů ze zápisu ze 4. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)

K Mimořádnému bodu:
Úkol: Představenstvo pověřuje předsedu, aby ve spolupráci s tajemníkem a Odborem vnější
a vnitřní legislativy (LO) připravili stanovisko ČAK v tom smyslu, že pokud dojde k opakování
Milostivého léta, má být výše popsaná situace vzata v úvahu a má být pamatováno na náhradu
nákladů právního zastoupení věřitele/oprávněného.
Úkol trvá.
K bodu 1/9a):
Úkol: Výběrové řízení na BankID pro advokáty - bylo dohodnuto, že JUDr. Maisner se spojí se
společností Applifting a dohodne úpravu termínu, event. nabídkové ceny, případně najde
náhradního dodavatele jejího náhradníka.
JUDr. Maisner informoval představenstvo o probíhajícím jednání se společností Applifting.
V nejbližších dnech proběhne další kolo jednání na technické úrovni, společně se zástupcem IT
ČAK, o jehož vývoji nás bude následně informovat.
K bodu 1/10a):
Úkol: Představenstvo České advokátní komory nepovažuje za obecně akceptovatelný standard,
aby soudy již přiznané odměny advokátům dlouhodobě nevypláceli s odkazem na nedostatek
finančních prostředků na příslušných účtech soudu. Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby
zpracoval výzvu advokátům popisující tuto situaci a následně podle reakcí advokátů připravil
stanovisko ČAK a předložil je ke schválení představenstvu.
Výzva byla rozeslána e-mailem všem advokátům 3. února. K dnešnímu dni zaslalo odpověď
s konkrétními údaji 60 advokátek a advokátů. Úplná zpráva bude podána na březnové schůzi.
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K bodu 1/10c):
Úkol: JUDr. Kovářové se ukládá, aby na příštím představenstvu předložila zprávu o vývoji
prací na novém webu ČAK. JUDr. Petru Tomanovi se ukládá, aby ve spolupráci JUDr.
Maisnerem, JUDr. Kovářovou, JUDr. Čápem a JUDr. Němcem vytvořil návrh základní
struktury (architektury) webu ČAK s rozdělením informací, které budou umístěné na veřejně
přístupné části tohoto webu, které na Intranetu a které v Advokátním deníku.
Zařazeno jako bod 10h) programu této schůze představenstva.
K bodu 3a):
Úkol: Složení sekcí pro ADR, pracovní právo a právo duševního vlastnictví, jakož i nově
vytvářeného výboru pro advokátní etiku, budou projednána na březnové schůzi představenstva.
Zařazeno jako bod 3e) programu této schůze představenstva.
K bodu 3c):
Úkol: Věcný záměr novely zákona o advokacii – o dalším postupu v rámci legislativního
procesu bude rozhodnuto po konzultaci s Ministerstvem spravedlnosti.
Věcný záměr je na Ministerstvu spravedlnosti (MSp) posuzován; o aktuálním stavu informoval
na dnešním jednání náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D..
K bodu 3d):
Úkol: Žaloba proti ČAK o určení neplatnosti voleb - představenstvo ukládá předsedovi
a tajemníkovi, aby vypracovali podrobné vyjádření k této žalobě tak, aby bylo Městskému soudu
v Praze doručeno do 15. února 2022 s tím, aby před jeho podáním soudu předložili podrobné
vyjádření k posouzení a případné revizi JUDr. Tomáši Sokolovi a JUDr. Janu Mikšovi.
Vyjádření ČAK bylo soudu odesláno 14. února 2022.
K bodu 6b):
Úkol: Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby ve spolupráci s odborem vnější a vnitřní
legislativy upravil text Závazných pravidel komunikace v souladu s tímto usnesením.
Splněno. Text Závazných pravidel komunikace byl upraven v souladu s usnesením
č. 95- 2/2022, přičemž v něm bylo provedeno několik stylistických úprav beze změny věcného
významu příslušných ustanovení.
K bodu 6c):
Úkol: Představenstvo JUDr. Žižlavskému se ukládá, aby informoval Ministerstvo spravedlnosti
o stanovisku České advokátní komory k možným variantám řešení režimu advokátů –
insolvenčních správců v rozsahu zápisu z jednání Sekce pro insolvenční právo, konaného
2. února 2022, doplněném o závěr představenstva o upřednostnění varianty ad 2) před
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variantou ad 1) a aby na rekapitulační schůzce s náměstky ministra spravedlnosti a pracovníky
legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti toto stanovisko osobně zdůvodnil.
Stanovisko bylo Ministerstvu spravedlnosti odesláno 10. února 2022.
2)

Hlasování per rollam od minulé schůze představenstva (JUDr. Čáp)

V době od 4. schůze představenstva, která se konala 7. a 8. února 2022, proběhlo dle článku
9 organizačního řádu ČAK jedno hlasování představenstva mimo schůzi, jímž bylo přijato toto
usnesení č. 97-03/2022, které se v souladu s článkem 9 odst. 4 organizačního řádu
poznamenává do tohoto zápisu:
I. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. ledna 2006 o poradních
orgánech České advokátní komory, se mění takto:
1.

V čl. 1 písm. a) se doplňuje bod č. 7, který zní:

„7. výbor pro advokátní etiku.“.
2.

Za čl. 6 se vkládají nové články 7 a 8, které včetně nadpisů znějí:
„Čl. 7
Výbor zákonné advokátní mlčenlivosti

(1) Výbor je zpravidla sedmičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru
jmenuje a odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, ostatní členy jmenuje
a odvolává představenstvo na návrh předsedy výboru.
(2) Výbor zejména poskytuje metodickou pomoc v rámci činnosti zástupců České advokátní
komory při provádění prohlídek a kontrol. Výbor předkládá představenstvu zprávy o
provedených prohlídkách a kontrolách a upozorňuje na postupy orgánů veřejné moci při
provádění prohlídek a kontrol.
(3) Členové výboru mohou plnit povinnosti zástupce České advokátní komory podle
zvláštních právních předpisů a usnesení představenstva č. 6/2006 Věstníku, kterým se stanoví
postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol,
nikoliv však výlučně.
(4) Výbor vyhodnocuje případy zásahů do zákonné advokátní mlčenlivosti především ze
strany orgánů veřejné moci. Ve spolupráci s Výborem pro odbornou pomoc a ochranu zájmů
advokátů navrhuje představenstvu opatření k zajištění nápravy.
(5) Výbor svolává jeho předseda zpravidla jednou měsíčně, jinak podle potřeby.
Čl. 8
Výbor pro advokátní etiku

4

Zápis z 5. schůze představenstva ČAK
7. – 8. března 2022

(1) Výbor je zpravidla desetičlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru
jmenuje a odvolává představenstvo zpravidla z členů představenstva, ostatní členy jmenuje
a odvolává představenstvo na návrh předsedy výboru.
(2) Výbor shromažďuje a vyhodnocuje žádosti o stanoviska podle čl. 7 odst. 1 písm. f)
organizačního řádu České advokátní komory a připravuje návrhy těchto stanovisek pro
představenstvo.
(3) Výbor předkládá představenstvu návrhy jako podklad pro žádost představenstva na
přijetí stanoviska k výkladu právního nebo stavovského předpisu za účelem zajištění jednotnosti
rozhodování v kárném řízení podle čl. 23b odst. 3 organizačního řádu České advokátní komory.
(4) Výbor provádí analýzu pravidel advokátní etiky a podává představenstvu návrhy na
možné změny stavovských předpisů.
(5) Výbor svolává jeho předseda zpravidla jednou měsíčně, jinak podle potřeby.“.
II. Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem jeho přijetí.
Počet hlasujících členů představenstva: 10
Výsledky hlasování:
Pro: 10
3)

Priority

3a)

Koordinace pomoci Ukrajině

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda informoval představenstvo o zřízení webové stránky, která obsahuje seznam advokátů
zapojených do akce Advokáti na pomoc Ukrajině a praktické informace pro advokáty
poskytující právní pomoc. Zároveň děkuje kolegyním JUDr. Plachké a JUDr. Bányaiové
za iniciativní přístup k této záležitosti, včetně uspořádání semináře pro advokáty na téma
Pobytový režim osob prchajících před válkou na Ukrajině a otázky s tím související. Uvedl,
že byl zřízen transparentní účet ČAK na pomoc Ukrajině, na kterém bylo zatím vybráno
2.295.301 Kč. Předseda apeloval na členy představenstva, aby poskytli této iniciativě aktivní
podporu. Pokud jde o další činnost ČAK při koordinaci právní pomoci, shodlo se
představenstvo, na základě diskuse, že v tuto chvíli bude činnost ČAK soustředěna na
koordinaci seznamu zapojených advokátů, koordinaci know-how a školení a mediální podporu
této iniciativě.
JUDr. Toman připomíná poděkování odboru vnějších vztahů za aktivní přístup k řešení této
otázky jak na stránkách ČAK, tak na stránkách Advokátního deníku (AD) a sociálních sítích.
JUDr. Žižlavský navrhuje, aby se představenstvo zabývalo myšlenkou zřízení nadačního fondu.
Předsedovi a tajemníkovi se ukládá, aby ve spolupráci s odborem vnější a vnitřní legislativy

5

Zápis z 5. schůze představenstva ČAK
7. – 8. března 2022

ČAK (LO) připravili rozbor stávající právní situace ohledně možnosti zřízení nadačního fondu,
případně jiné veřejně prospěšné právnické osoby.
Advokátní koncipienti, kteří se zapsali na seznam poskytování právních služeb Ukrajině, budou
vyzváni, aby doplnili souhlas školitele s touto jejich činností.
JUDr. Plachká navrhuje, aby se Komora zabývala možností, aby advokátům, kteří se přihlásili
do bezplatné právní pomoci ukrajinským běžencům, mohla hradit alespoň náhradu s tím
spojených hotových výdajů, případně jinou náhradu za ztrátu času. Tajemník se pověřuje, aby
ve spolupráci s LO zjistil možnosti využití prostředků ze sociálního fondu, případně navrhl
potřebnou legislativní úpravu.
3b) Dar Ukrajinské národní advokátní komoře
Předseda informoval představenstvo o žádosti Ukrajinské národní advokátní komory (UNAK)
o poskytnutí finančního daru na podporu ukrajinských advokátů a jejich rodin, včetně toho, že
v současné situaci ovlivněné válečným konfliktem je komunikace s představiteli UNAK
omezena na e-mailovou, případně telefonickou komunikaci. Za této situace je obtížné dodržet
obvyklý standard smluvní dokumentace (např. originál oboustranně podepsané darovací
smlouvy). Bude potřeba k této záležitosti potřeba přistupovat operativně, přiměřeně válečným
okolnostem, a informace opatřovat ve spolupráci Radou evropských advokátních komor
(CCBE), případně z dalších nezávislých zdrojů.
JUDr. Novotná informovala představenstvo o společné aktivitě ČAK a Komory daňových
poradců (KDP) v souvislosti se zdaněním darů ukrajinským příjemcům. Na základě této
iniciativy navrhlo ministerstvo financí změnu zákona o dani z příjmů, která zpětně zavádí
osvobození darů na Ukrajinu od daně z příjmů v ČR a současně umožňuje tyto dary daňově
uplatnit. Novela je v současné době již publikována v Elektronické knihovně legislativního
procesu (eKLEP).
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje poskytnutí finančního daru Ukrajinské
národní advokátní komoře z transparentního účtu České advokátní komory Advokáti Ukrajině
č. 123-5435840247/0100 ve výši 2.000.000 Kč (z vybraných darů, jejichž součet k okamžiku
přijetí tohoto usnesení činí celkem 2.305.301 Kč), a to k dobročinným a humanitárním účelům
na základě žádosti Ukrajinské národní advokátní komory z 26. února 2022, doplněné dopisem
ze 3. března 2022. Dar bude doprovozen darovacím dopisem České advokátní komory,
ve kterém uvede účel darovaných prostředků – charitativní, humanitární pomoc
prostřednictvím Všeukrajinské charitativní organizace „Charitativní nadace pro pomoc
právníkům“ zmíněné na webových stránkách Ukrajinské národní advokátní komory. Zároveň
Česká advokátní komora požádá Ukrajinskou národní advokátní komoru
o následné informování o způsobu a účelu použití takto darovaných prostředků.
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 98-03/2022 v navrženém znění.
3c)

Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.

Předseda informoval o dosavadních krocích, které vedení Komory v této věci podniklo.
Odkázal na připojené materiály včetně dnes doručené pozvánky na zítřejší jednání podvýboru
pro ochranu spotřebitele hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí situaci ohledně advokátních úschov
u Sberbank CZ a probíhající jednání se Sberbank, Českou národní bankou a Garančním
systémem finančního trhu. Představenstvo považuje situaci ohledně advokátních úschov za
závažnou a pověřuje předsedu, tajemníka a JUDr. Tomana jednáním na vládní a parlamentní
úrovni ohledně možnosti speciálního krytí prostředků advokátní úschovy, a to s ohledem na
zásadní význam tohoto nástroje při bezpečném vypořádávání finančních transakcí, zejména
vypořádání nákupu a prodeje nemovitostí, kde je, s ohledem na právní jistotu účastníků,
stanovena karenční lhůta 21 dnů pro zápis vkladu, kde pouze prostřednictvím úschovy u třetí
osoby je možné naplnit požadavky zákona jak ohledně AML, tak ohledně bezhotovostních plateb
a právní jistoty účastníků.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 99-03/2022 v navrženém znění.
Poznámka: K tomuto bodu je v tomto zápisu aktuální doplnění v rámci úterního jednání před
částí 10) Různé.
3d) Informace předsedy o činnosti
Předseda ústně informoval přítomné o podstatných bodech své činnosti v době od únorové
schůze představenstva.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci předsedy o jeho činnosti
v době od předchozí schůze představenstva.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
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Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 100-03/2022 v navrženém znění.
3e)

Složení výborů a sekcí

Při únorové schůzi představenstva bylo na březnovou schůzi odloženo projednání a schválení
složení sekcí pro ADR, pracovní právo a právo duševního vlastnictví, jakož i nově vytvářeného
výboru pro advokátní etiku.
V mezidobí JUDr. Miketa navrhl, aby byl zástupcem regionálního představitele ČAK pro
region jižní Čechy opětovně jmenován Mgr. David Pohořal, advokát se sídlem v Českých
Budějovicích, ev. č. ČAK 13864, a aby členem sekce ČAK pro právo trestní byl jmenován
Mgr. Lukáš Smutný, advokát se sídlem v Hradci Králové, ev. č. ČAK 1298.
Po skončení diskuse představenstvo nejdříve hlasovalo o dvou výše uvedených návrzích
JUDr. Mikety. Poté představenstvo postupně hlasovalo o kompletním složení výše uvedených
tří sekcí, přičemž formálně nejdříve všechny jejich dosavadní členy odvolalo a poté jmenovalo
všechny členy a vedení těchto sekcí. Následně představenstvo hlasovalo o kompletním složení
výboru pro advokátní etiku včetně jeho vedení.
Představenstvo takto postupně počtem hlasů Pro: 10 Proti: 0 Zdržel/a se: 0 přijalo tato
usnesení:
Usnesení č. 101-03/2022
Představenstvo České advokátní komory jmenuje Mgr. Davida Pohořala zástupcem
regionálního představitele České advokátní komory pro region Jižní Čechy.

Usnesení č. 102-03/2022
Představenstvo České advokátní komory jmenuje Mgr. Lukáše Smutného členem sekce České
advokátní komory pro právo trestní.

Usnesení č. 103-03/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává všechny dosavadní členy sekce České
advokátní komory pro ADR.
Představenstvo jmenuje členy sekce České advokátní komory pro ADR a vedení této sekce
v tomto složení:
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Sekce pro ADR
Předsedkyně

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

Místopředsedkyně JUDr. Anna Márová, LL.M.
Členové

JUDr. Iveta Ferdusová
Mgr. Michaela Fuchsová
Mgr. Daniel Rejman
JUDr. Šárka Zusková
JUDr. Hana Lenghartová
JUDr. Eva Ropková, LL.M.
Mgr. Jan Štandera
Mgr. Kateřina Švajcrová
JUDr. Lenka Žídková
Mgr. Žaneta Vítů
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Eva Vaňková
Mgr. Robert Cholenský

Administrátor

JUDr. Johan Justoň

Usnesení č. 104-03/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává všechny dosavadní členy sekce České
advokátní komory pro pracovní právo.
Představenstvo jmenuje členy sekce České advokátní komory pro pracovní právo a vedení této
sekce v tomto složení:
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Sekce pro pracovní právo
Předseda

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

Místopředsedkyně Mgr. Hana Gawlasová
Členové

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
JUDr. Tomáš Bělina
JUDr. Věra Bognárová

JUDr. Dominik Brůha, Ph. D.
Mgr. Lenka Droscová
Mgr. Marie Janšová
JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.
JUDr. Martin Mikyska
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D.
JUDr. Eva Procházková
Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M., eur
Mgr. Tomáš Procházka
JUDr. Jaroslav Škubal
JUDr. Nataša Randlová
JUDr. Petra Sochorová, Ph. D.
JUDr. Petr Veselý
Mgr. Michal Vrajík.
Administrátor

JUDr. Johan Justoň
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Usnesení č. 105-03/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává všechny dosavadní členy sekce České
advokátní komory pro právo duševní vlastnictví.
Představenstvo jmenuje členy sekce České advokátní komory pro duševní vlastnictví a vedení
této sekce v tomto složení:

Sekce pro právo duševního vlastnictví
Předseda

Mgr. Pavel Kroupa

Místopředseda

JUDr. Michal Havlík

Členové

Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Milan Kyjovský
JUDr. Petra de Brantes (Korejzová)
JUDr. Lucie Kociánová, Ph.D.
JUDr. Karel Čermák, Ph.D.
JUDr. Roman Kudrlička
JUDr. Martina Perkov (Šupáková)
Mgr. Ivan Rámeš
Mgr. Edita Bolková
JUDr. Ing. Michal Guttmann
JUDr. Petr Hostaš
JUDr. David Karabec
Mgr. Jan Šturm, LL.M.
Mgr. Ondřej Vykoukal

Administrátor

JUDr. Johan Justoň
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Usnesení č. 106-03/2022
Představenstvo České advokátní komory jmenuje členy výboru České advokátní komory
pro advokátní etiku a vedení této sekce v tomto složení:
Výbor pro advokátní etiku
Předseda

Mgr. Lukáš Trojan

Místopředsedové

JUDr. Monika Novotná
JUDr. Michal Žižlavský

Členové

Mgr. Ladislav Smejkal
Mgr. Alexander Klimeš
Mgr. Pavel Kopa
JUDr. Petr Čáp
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.
JUDr. Dušan Navrátil
JUDr. Jiří Novák ml.
Mgr. Kamil Blažek

Administrátor

Mgr. Petr Svoboda

Předseda poté v 17.45 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi
představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin.
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8. března 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Kamil Blažek
(od 13.00 hod.)
Mgr. Hana Gawlasová
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. JUDr. Radim Miketa
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Antonín Mokrý
(od 13.00 hod.)
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D
JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Žižlavský

OMLUVENI:
Mgr. Lukáš Trojan

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
Mgr. Miroslava Sedláčková
On-line:
JUDr. Irena Schejbalová
Za regionální zástupce:
JUDr. Daniela Kovářová

Mgr. Pavel Kroupa
JUDr. Karel Brückler
JUDr. Tomáš Herblich
JUDr. Jan Mikš

Úterní jednání zahájila a od počátku řídila z pověření předsedy JUDr. Monika Novotná.
4)

Legislativa (JUDr. Němec, JUDr. Justoň)

4a)

Novela usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu

JUDr. Novotná ústně zdůvodnila návrh usnesení, jehož znění včetně písemného odůvodnění je
v podkladových materiálech.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Čl. I
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví
podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení
evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení
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o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
1. V čl. 3 odst. 2 se vkládá nové písm. d), které zní:
„d) nepředloží-li jednající osoba k prokázání své totožnosti platný doklad podle čl. 7 odst. 1,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
2. V čl. 7 odst. 1 se za větu první vkládá věta, která zní: „Platnost tuzemského dokladu advokát
ověří podle údajů o neplatných průkazech zveřejněných na internetových stránkách
Ministerstva vnitra, pokud jsou tyto údaje dostupné.“
3. V čl. 11 odst. 3 zní:
„(3) Knihu o prohlášeních převezme advokát osobně v sídle Komory v Praze nebo v její
pobočce v Brně a převzetí potvrdí svým podpisem. Advokát, který splnil podmínky stanovené
v odstavci 1, se při převzetí knihy o prohlášeních může nechat zastoupit advokátem, advokátním
koncipientem nebo jiným zaměstnancem. Zástupce advokáta po předložení plné moci potvrdí
převzetí knihy o prohlášeních svým podpisem. Plné moci k převzetí knihy o prohlášeních
Komora eviduje.“.
Čl. II
Účinnost
Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní
komory.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 107-03/2022 v navrženém
znění.
4b) Koncept účasti ČAK v legislativním procesu
Mgr. Korbel ústně doplnil písemný návrh aktivnější účasti ČAK v legislativním procesu, který
je podkladovým materiálem této schůze.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK
sledovat nově předkládané návrhy zákonů Poslanecké sněmovně předkládané jinými
předkladateli než vládou a předkládat představenstvu návrhy vyjádření k návrhům zákonů,
které se týkají právní regulace nebo oblasti působnosti advokacie, základních kodexů nebo
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zásadních otázek právního řádu, za účelem předkládání odborných stanovisek ČAK příslušným
resortům a vládě.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 108-03/2022 v navrženém
znění.
4c)

Informace o legislativním procesu

JUDr. Novotná odkázala na předložený písemný materiál. Pokud jde o probíhající
připomínková řízení, nechť odbor legislativy kontaktuje vždy předsedu a administrátora
příslušné odborné sekce Komory s návrhy, které se týkají zaměření sekcí, aby mohli případně
uplatnit své legislativní připomínky.
Mgr. Korbel upozornil na návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., který byl stažen z Vlády a mělo
by k němu probíhat připomínkové řízení. S ohledem na to, že je zapotřebí, aby samosprávné
komory měly informační povinnost jen v rozsahu, v jakém vykonávají veřejnou správu, ukládá
se odboru legislativy sledovat tuto novelizaci a případně včas uplatnit připomínky.
JUDr. Žižlavský upozornil na to, že se v dostatečném rozsahu nevyužívá možnost účasti
zástupce komory na jednání Legislativní rady vlády (LRV), a požádal, aby zejména v případě,
kdy odborná sekce nebo představenstvo připraví připomínky k legislativnímu návrhu,
se příslušný zástupce ČAK dozvěděl o termínu jednání LRV a byla mu umožněna účast.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci legislativního odboru
o návrzích zákonů v legislativním procesu, jež je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 109-03/2022 v navrženém
znění.
5)
5a)

IT (JUDr. Maisner)
Komplexní informační systém (KIS), počítačová a telekomunikační technika České
advokátní komory

Tajemník a JUDr. Maisner informovali o přípravě podkladů pro představenstvo ve věci
prodloužení smlouvy na údržbu SW/ HW a případně nahrazení jiným řešením. Představenstvo
15
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se dohodlo na tom, že je nezbytné znovu zaměstnance a zájemce z řad představenstva ČAK
proškolit na práci se systémem KIS a dbát na to, aby KIS znali a efektivně využívali.
Tajemníkovi se ukládá, aby proškolení zaměstnanců zajistil prostřednictvím vedoucích odborů
a oddělení do 30. června 2022. Tajemníkovi se dále ukládá, aby na některé z dalších schůzí
představenstva společně s Mgr. Sedláčkovou seznámil představenstvo s rozsahem a obsahem
KIS a dle možností zpřístupnil na Sharepointu představenstva manuály k některým částem KIS.
JUDr. Novotná informovala o schůzce se zástupci KDP, při které KDP nabídla seznámit ČAK
se svými zkušenostmi s mobilní aplikací pro hlasování a volby orgánů KDP.
5b) Notebooky na písemnou část advokátních zkoušek
Tajemník přednesl úvodní námět k této věci, zejména dal ke zvážení, zda pořizovat notebooky
do vlastnictví Komory anebo je na písemné zkoušky pronajímat. Zmínil několik otázek, jež jsou
pro zvolení jedné z variant podstatné.
JUDr. Novotná a JUDr. Dolanská Bányaiová informovaly o pátečním jednání Výboru pro
výchovu a vzdělávání ČAK, kde se projednávaly možnosti konání písemné části advokátních
zkoušek na noteboocích a s tím související případné změny v organizaci advokátních zkoušek
včetně nezbytných změn legislativních.
6)

Matrika (Mgr. Trojan, JUDr. Macková)

6a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 28. 2. 2022
Předsedající odkázala na statistiku počtů advokátů a advokátních koncipientů zapsaných
v seznamech vedených ČAK k 28. únoru 2022, jež je součástí podkladových materiálů.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled předložený odborem matriky
ČAK s tím, že k 28. únoru 2022 bylo v seznamech ČAK zapsáno 14.094 advokátů a 2.705
advokátních koncipientů.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 110-03/2022 v navrženém
znění.
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6b) Posouzení žádostí o snížení, prominutí a prodloužení splatnosti povinných plateb
JUDr. Trubač a Mgr. Gawlasová informovali o jednání členů pracovní skupiny pověřených
představenstvem pro posuzování žádostí o snížení, prominutí a prodloužení splatnosti
příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu ČAK, které
proběhlo 18. února 2022. Při tomto jednání posoudili žádosti advokátek a advokátů podané do
19. ledna 2022. Navrhli, aby představenstvo rozhodlo v souladu se závěry tohoto jednání
obsaženými v zápisu z uvedeného jednání a dalších předložených písemných materiálech.
Předsedající po diskusi navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory vyhovuje žádostem o snížení, prominutí a prodloužení
splatnosti povinných plateb dle návrhů pověřených členů představenstva JUDr. Trubačem
a pověřenou náhradnicí představenstva Mgr. Gawlasovou uvedených v zápisu z jednání členů
pracovní skupiny pověřených představenstvem pro posuzování žádostí o snížení, prominutí
a prodloužení splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního
fondu České advokátní komory z 18. února 2022 a v připojených seznamech.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 111-03/2022 v navrženém
znění.
V diskusi zaznělo, že by bylo vhodné posunout hranici pro automatické snížení příspěvků na
75 let a legislativnímu odboru se ukládá, aby do příští schůze představenstva připravil návrh
novely usnesení.
6c)

Odcizení knihy o prohlášení o pravosti podpisu

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
6d) Schválení členů poradního orgánu pro uznávání zahraničního vzdělávání žadatelů
o zápis do seznamu advokátních koncipientů
Předsedající konstatovala přípis vedoucí odboru matriky ČAK z 27. ledna 2022, v němž
předkládá návrh na doplnění poradního orgánu představenstva pro uznávání zahraničního
vzdělávání žadatelů o zápis do seznamu advokátních koncipientů.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory jmenuje do svého poradního orgánu pro uznávání
zahraničního vzdělávání žadatelů o zápis do seznamu advokátních koncipientů JUDr. Lucii
Dolanskou Bányaiovou, Ph.D. s tím, že členy tohoto orgánu jsou i nadále JUDr. Monika
Novotná a JUDr. Radim Miketa.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 113-03/2022 v navrženém
znění.
7)

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

7a)

Problematika státních zkoušek z mediace konaných na ČAK

JUDr. Miketa ústně přednesl podstatné body písemné informace z 26. ledna 2022 o státních
zkouškách z mediace konaných na České advokátní komoře, jež je součástí podkladových
materiálů pro tuto schůzi.
JUDr. Žižlavský navrhl, aby se tato problematika řešila společně se zvažovaným návrhem
na rozšíření kompetencí ČAK ve vztahu k advokátům – insolvenčním správcům, pro které by
mělo být zvoleno obdobné schéma, jaké se používá pro advokáty – mediátory.
JUDr. Mokrý navrhl, aby Komora věnovala úsilí propagaci mediace pro advokáty a zajistila
dostatečnou odbornou úroveň školení vlastními silami. Na návrh JUDr. Mikety ukládá
představenstvo JUDr. Doležalové zpracovat do AD vhodnou formou příspěvek na propagaci
mediace a rozšíření kvalifikace advokátů.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu JUDr. Radima Mikety
z 26. ledna 2022 o problematice státních zkoušek z mediace konaných na České advokátní
komoře a ukládá JUDr. Martině Doležalové, předsedkyni sekce České advokátní komory pro
ADR, aby zpracovala do Advokátního deníku vhodnou formou příspěvek na propagaci mediace
a rozšíření kvalifikace advokátů.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 114-03/2022 v navrženém
znění.
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7b)

Dodatečný termín zkoušky z mediace pro advokáty na ČAK

JUDr. Bányaiová ústně odkázala na informaci vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK
o vypsání dalšího termínu zkoušky z mediace na duben 2022.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu Ing. Lenky Matouškové
z 26. ledna 2022 o vypsání dalšího termínu zkoušky z mediace na termín 20. a 21. dubna 2022.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 115-03/2022 v navrženém
znění.
7c)
7d)

Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty v lednu 2022
Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty v únoru 2022

JUDr. Bányaiová ústně odkázala na dvě písemné informace vedoucí odboru výchovy
a vzdělávání ČAK o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty, jež proběhly
v Praze a Brně v lednu a únoru 2022.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávy Ing. Lenky Matouškové
z 27. ledna 2022 a z 28. února 2022 o vzdělávacích akcích ČAK pro advokátní koncipienty
a advokáty, které proběhly v Praze a Brně v lednu a únoru 2022.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 116-03/2022 v navrženém
znění.
8)

Regiony (JUDr. Miketa)

8a)

Zápis ze zasedání výboru regionálních představitelů

JUDr. Miketa odkázal na zápis ze zasedání výboru regionálních představitelů, které proběhlo
v sídle ČAK 11. února 2022, přičemž o některých bodech jednání podrobněji informoval.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zápis ze zasedání výboru regionálních
představitelů ze dne 11. 2. 2022.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 117-03/2022 v navrženém
znění.
9)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová)

9a)

Plán cest na r. 2022

V rámci diskuse o konferenci k českému předsednictví Evropské unie, kterou by měla Komora
v září 2022 organizovat ve spolupráci s Unií obhájců, sdělil JUDr. Sokol, že v příštím týdnu
bude předsednictvo Unie obhájců projednávat možná témata a JUDr. Trojan o nich bude
informovat na příští schůzi představenstva.
Představenstvo se shodlo na tom, že pražská konference bude mít prioritu, včetně zajištěného
tlumočení, a myšlenku podobné akce v Bruselu nepodporuje.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje plán zahraničních cest pro rok 2022
předložený odborem mezinárodních vztahů České advokátní komory.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 118-03/2022 v navrženém
znění.
9b) Projekt s Evropskou akademií práva (ERA)
JUDr. Indruchová odkázala na písemný materiál a dala ke zvážení, zda ČAK vyšle do projektu
ERA 10 nebo 20 účastníků, k čemuž uvedla též finanční dopady.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje účast deseti vybraných advokátů v projektu
Evropské akademie práva (ERA) v roce 2023 s příspěvkem České advokátní komory s tím,
že možnost přihlášek bude zveřejněna na webu České advokátní komory a v Advokátním deníku.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 119-03/2022 v navrženém
znění.
9c)

České předsednictví Evropské unie v roce 2022 a zprávy z konferencí ve Štrasburku
a v Paříži

Představenstvo navázalo na diskusi k bodu 9a) a podrobně se zabývalo předloženými
podkladovými materiály odboru mezinárodních vztahů (MEZ) k českému předsednictví
Evropské unie (EU) v roce 2022.
Po diskusi předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru mezinárodních vztahů České advokátní
komory, aby připravil koncept pražské konference k českému předsednictví Evropské unie
včetně jejího termínu a zahraničních hostů.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 120-03/2022 v navrženém
znění.
9d) Aktuality EU za únor 2022
Nad rámec písemných aktualit informovala JUDr. Novotná o schválených pravidlech pro
snížení sazby daně z přidané hodnoty u vybraných právních služeb s tím, že do jednání o této
změně se aktivně zapojila Mgr. Alžběta Recová.
Předsedající poté navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informace o aktualitách z Evropské
unie připravené odborem mezinárodních vztahů České advokátní komory.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 121-03/2022 v navrženém
znění.
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9e)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

JUDr. Indruchová informovala o tom, že by v příštích dnech měla obdržet stanovisko CCBE
k této problematice. Mgr. Blažek informoval, že se bude účastnit kulatého stolu organizovaného
k této problematice Ministerstvem spravedlnosti. O výsledcích bude představenstvo a MEZ
informovat.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru mezinárodních vztahů České advokátní
komory, aby zajistil stanovisko CCBE k problematice směrnice o podávání zpráv podniků
o udržitelnosti a následně zpracoval připomínky ve spolupráci se sekcemi České advokátní
komory pro právo veřejné a pro právo soukromé.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 122-03/2022 v navrženém
znění.
Poté předsedající ve 12.35 hodin jednání přerušila do 13.15 hodin.
Po polední přestávce řídil schůzi předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.
Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.
Předseda a JUDr. Toman informovali přítomné o jednání podvýboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro ochranu spotřebitele, jehož se jako hosté dále zúčastnili zástupci
Ministerstva financí, České národní banky, Notářské komory a Garančního systému finančního
trhu. Zástupci zmíněných tří finančních institucí na jednání podvýboru uvedli, že v současné
situaci, s odvoláním na platné právní předpisy a právo EU, nevidí prostor pro odlišný režim
uspokojení pohledávek z advokátních úschov. Jednání podvýboru nepřineslo konkrétní
výsledek.
10)

Různé

10a) Právnický sjezd 2022
Tajemník informoval o přípravách Právnického sjezdu, který se bude konat 5. května 2022
v pražském Karolinu. Při jednání svůj zájem o účast na Právnickém sjezdu z přítomných
potvrdili: JUDr. Novotná, JUDr. Sokol, JUDr. Žižlavský, JUDr. Němec, JUDr. Toman,
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JUDr. Trubač, Mgr. Gawlasová, Mgr. Blažek, JUDr. Plachká, JUDr. Čáp, JUDr. Schejbalová
a Mgr. Korbel.
Případní další zájemci z představenstva nechť se hlásí JUDr. Čápovi do 21. března 2022.
Tajemníkovi se k tomu ukládá, aby oslovil předsedy volených orgánů ČAK.
10b) Vyjádření vlády ve věci Zadeh v. Česká republika
Představenstvo se seznámilo s obsahem materiálů, zejména pak s vyjádřením Vlády ze 17. 12.
2021, připojeným rozsudkem Krajského soudu v Brně z 29. 10. 2021 a stručným shrnutím věci.
10c) Zpráva o činnosti knihoven ČAK v roce 2021
Představenstvo projednalo zprávu o činnosti Knihoven a informačních center v sídle Komory
a na brněnské pobočce z 26. ledna 2022, která je v podkladových materiálech, a uložilo
JUDr. Schejbalové vypracovat koncepci budoucího fungování knihoven ČAK.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu z 26. ledna 2022 o činnosti
Knihoven a informačních center v Praze a Brně za rok 2021 a ukládá JUDr. Schejbalové, aby
vypracovala koncepci budoucího fungování knihoven 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. 123-03/2022 v navrženém znění.
10d) Výroční zpráva o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů na ČAK v r. 2021
Po stručném seznámení s obsahem předložené výroční zprávy z 27. ledna 2022 předseda
navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Výroční zprávu České advokátní
komory z 27. ledna 2022 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v roce 2021.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 124-03/2022 v navrženém znění.
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10e) Žádost o příspěvek ze Sociálního fondu ČAK (JUDr. Čáp)
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
10f) Žádost o příspěvek pro vzdělávací akce Stálé konference českého práva (JUDr.
Němec, PhDr. Chaloupková)
Předseda stručně shrnul obsah žádosti z 31. ledna 2022 o finanční příspěvek ČAK pro Stálou
konferenci českého práva, která realizuje cykly seminářů, workshopů, konferencí a kulatých
stolů zaměřených na propagaci, tvůrčí diskuse a debaty o českém právním prostředí v rámci
Pražského právnického jara a Pražského právnického podzimu. V rámci diskuse se všichni
vystupující o těchto vzdělávacích akcích vyjádřili pozitivně a doporučili příspěvek poskytnout.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 100.000 Kč na
vzdělávací akce v rámci Stálé konference českého práva. Odboru vnějších vztahů ČAK ukládá,
aby v součinnosti se Stálou konferencí českého práva zajistil prezentaci jednotlivých akcí
Pražského právnického jara/podzimu v médiích České advokátní komory tak, aby se o nich včas
dozvěděla široká právnická veřejnost.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 126-03/2022 v navrženém znění.
10g) Zpráva o vývoji prací na novém webu ČAK (JUDr. Toman, JUDr. Kovářová)
JUDr. Kovářová informovala o stavu prací na vývoji nového webu ČAK a schůzce pracovní
skupiny, která proběhla v pátek 4. března 2022 s tím, že ve čtvrtek 10. března 2022 proběhne
další jednání se zástupci společnosti ABUCO ICT.
10i) Elektronické formuláře MSp a jejich změny (JUDr. Miketa)
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.
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10j) Žádost o udělení záštity (JUDr. Němec)
Předseda přednesl podstatný obsah dopisu JUDr. Ing. Petry Gříbkové, ředitelky odborného
programu kongresu Právní prostor, z 1. března 2022, který se týká 10. ročníku zmíněného
kongresu, který se bude konat 12. a 13. dubna 2022.
Po krátké diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora udělila hlavní
odbornou partnerskou záštitu pro 10. ročník odborného právního kongresu Právní prostor
2022.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 127-03/2022 v navrženém znění.
10k) Žádost o příspěvek na konferenci Rodina v právu a bezpráví (JUDr. Kovářová)
JUDr. Kovářová ústně doplnila dopis z 24. února 2022, jímž jako Unie rodinných advokátů
navrhuje Komoře spolupořadatelství konference Rodina v právu a bezpráví, která se bude konat
11. května 2022, a zároveň žádá ČAK o finanční příspěvek na tuto akci ve výši 30.000 Kč,
který Komora v předchozích letech poskytla ve stejné či vyšší částce.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje příspěvek ve výši 30 000 Kč na 4. ročník
konference Rodina v právu a bezpráví a souhlasí s tím, že Česká advokátní komora bude tuto
konferenci spolupořádat.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 128-03/2022 v navrženém znění.

Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program březnové schůze představenstva, předseda
v 15:00 hodin tuto schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp
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