Zápis ze 7. schůze představenstva ČAK
9. – 10. května 2022

Zápis ze 7. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora),
která se konala dne 9. – 10. května 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1

9. května 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
Mgr. Lukáš Trojan
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Žižlavský

OMLUVENI:
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Tomáš Sokol

a)

Mgr. Kamil Blažek
Mgr. Pavel Kroupa
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Tomáš Herblich
JUDr. Jan Mikš

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
Mgr. Miroslava Sedláčková
Od 16.30 hod. on-line:
Mgr. Hana Gawlasová
JUDr. Irena Schejbalová
Za regionální zástupce:
Mgr. Pavel Otipka

JUDr. Karel Brückler
JUDr. Jan Mikš
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

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
1)

Kontrola úkolů ze zápisu ze 6. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)

K bodu 1b – Podpora KIS po 1. lednu 2023:
Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu, tajemníka a
Mgr. Sedláčkovou, aby ve spolupráci s JUDr. Maisnerem, JUDr. Vychopněm a Josefem Fialou
jednali se společností Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r. o., o případné novaci
závazku ze Smlouvy o podpoře komplexního informačního systému pro Českou advokátní
komoru uzavřené 31. srpna 2016 ve znění pozdějších změn.
Představenstvo České advokátní komory pověřuje pracovní skupinu, aby nechala provést
průzkum trhu a zpracovat externí odborné posouzení za účelem posouzení výhodnosti nabídky
Konica Minolta, případně získání alternativních nabídek.
Tajemník informoval, že jednání se společností Konica Minolta byla zahájena, přičemž
po odborné stránce se jich za ČAK účastní vedoucí IT Josef Fiala. Externí odborné posouzení
výhodnosti nabídky společnosti Konica Minolta bude zadáno po jejím předložení.
K bodu 2/3a – Nadační fond ČAK:
Úkol: Představenstvo pověřuje mezinárodní odbor provedením průzkumu, zda v mezinárodním
kontextu je možné získat financování pro nadaci nebo nadační fond za účelem financování
poskytování bezplatné právní pomoci, právního vzdělávání a dalších veřejně prospěšných
činností v rámci právní pomoci. JUDr. Schejbalová se pověřuje, aby ve spolupráci
s hospodářským a legislativním odborem prověřila možnost spolufinancování stávajícího
systému bezplatné právní pomoci prostřednictvím případné nadace ČAK.
Představenstvo pověřuje JUDr. Plachkou a JUDr. Schejbalovou připravily a publikovaly
informace pro advokáty zapojené do bezplatné právní pomoci ukrajinským běžencům
o možnostech využití systému bezplatné právní pomoci organizovaného Komorou v režimu § 18
odst. 2 a násl. ZA.
Úkol splněn – bod 8a) této schůze představenstva.
K bodu 2/9e – Směrnice EP a Rady o podávání zpráv podniků o udržitelnosti:
Úkol: V pátek 1. 4. se konal Corporate Social Responsibility Committee CCBE, který tuto
problematiku řeší. Jednání se zúčastnila Mgr. Recová, která připraví zprávu na příští schůzi
představenstva.
Úkol splněn – bod 8d) této schůze představenstva (přílohová zpráva).
2

Zápis ze 7. schůze představenstva ČAK
9. – 10. května 2022

K bodu 2/10i - Elektronické formuláře Ministerstva spravedlnosti (MSp) a jejich změny:
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 trvá.
K bodu 3a – Zpráva předsedy o činnosti:
Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje tajemníka, aby obnovil pracovní
skupinu pro novelizaci advokátního tarifu a na příští představenstvo předložil návrh věcného
záměru, případně paragrafového znění.
Představenstvo České advokátní komory ukládá tajemníkovi, aby ve spolupráci
s JUDr. Schejbalovou zvážili způsob, jak klientům společnosti Člověk v tísni umožnit přístup
k bezplatné právní pomoci, kterou dle zákona o advokacii poskytují advokáti určovaní
Komorou.
Tajemník informoval, že pracovní skupina byla obnovena a její činnost zahájena.
Představenstvo mu poté ukládá, aby pracovní skupinu informoval o žádosti představenstva, aby
do advokátního tarifu bylo implementováno ustanovení, na jehož základě by do budoucna
docházelo k automatické valorizaci advokátního tarifu v závislosti na inflaci.
K druhému úkolu tajemník informoval, že JUDr. Schejbalová navrhuje poskytnout společnosti
Člověk v tísni podklady k bezplatné právní pomoci včetně příslušných formulářů, aby je mohli
předávat svým klientům a případně jim pomoci s jejich vyplněním. K tomu předseda doplňuje
možnost nabídnout proškolení terénních pracovníků Člověka v tísni v problematice bezplatné
právní pomoci zajišťované Komorou.
K bodu 3b - Využití finančních prostředků z transparentního účtu ČAK – Advokáti
Ukrajině:
Úkol: Představenstvo pověřuje JUDr. Bányaiovou, aby materiály, jež jsou v současné
době dostupné na webu ČAK a v Advokátním deníku pod bannerem Help Ukraine, případně
nechala aktualizovat a doplnit o informace ze dvou již proběhlých seminářů pro advokáty, které
byly věnovány právě této problematice.
Představenstvo pověřuje předsedu a tajemníka, aby prověřili, jestli poskytnutí takového daru
je v souladu s účelem, na který byla transparentní sbírka vyhlášena, přičemž případné usnesení
o poskytnutí daru bude schváleno per rollam.
Předseda vyzývá členy představenstva, aby předložili návrhy na další využití nashromážděných
prostředků, jejichž současná výše činí cca 1.184.000 Kč s tím, že je vhodné tyto prostředky co
nejdříve využít.
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Bude projednáno pod bodem 3e) pořadu této schůze představenstva.
K bodu 3c - Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.:
Úkol: Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.: Představenstvo České advokátní komory ukládá
JUDr. Justoňovi, aby společně s JUDr. Svobodou z odboru matriky a JUDr. Schejbalovou
provedli celkovou revizi právní a stavovské úpravy advokátních úschov a navrhli případné
legislativní úpravy de lege ferenda.
Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK (LO nebo Legislativní odbor) připravil první pracovní
návrh, který bude předložen těmto odborným sekcím ČAK: Sekci pro advokátní právo, Sekci
pro soukromé právo a Sekci pro právo insolvenční k vyjádření.
K bodu 3d – Extranet ČAK:
Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje předsedou předložený základní
koncept funkcionality extranetu, který by měl umožnit advokátům a advokátním koncipientům
vyřizování většiny agend na České advokátní komoře on-line. Představenstvo pověřuje JUDr.
Martina Maisnera sestavením pracovní skupiny, která dále tento základní koncept rozpracuje
a připraví jako zadání pro vypsání výběrového řízení na implementaci extranetu. JUDr.
Maisner na příští schůzi představenstva navrhne složení pracovní skupiny a základní časový
harmonogram prací.
Bude projednáno pod bodem 5b) pořadu této schůze představenstva.
K bodu 4b - Návrh změn insolvenčního zákona:
Úkol: Představenstvo pověřuje JUDr. Žižlavského, aby tento návrh předložil Ministerstvu
spravedlnosti.
Představenstvo České advokátní komory dále pověřuje JUDr. Žižlavského, aby ve spolupráci
se sekcí pro insolvenční právo připravil další návrhy, které se týkají zajištění řádné
administrace insolvenčních řízení insolvenčními správci, včetně finančního zajištění.
První úkol splněn. Ke druhému úkolu JUDr. Žižlavský uvádí, že byly zřízeny dvě pracovní
skupiny, které připraví návrh na sjednocení odměny za přezkum přihlášek pohledávky
v insolvenčním řízení bez ohledu na způsob řešení úpadku a návrh změn režimu zkoušek
insolvenčních zkoušek správců se zvláštním povolením. Jakmile budou návrhy dokončeny,
předloží je představenstvu.
K bodu 4c – Návrh usnesení, jímž se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku
na činnost ČAK:
Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá LO, aby zpracoval stanovisko k souladu
zveřejnění jmen advokátek a advokátů, jimž byly poskytnuty úlevy z povinných plateb,
s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
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Úkol splněn – stanovisko je v podkladových materiálech této schůze představenstva.
K bodu 4f – Návrh zákona „Lex Ukrajina“:
Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh zákona upravujícího dočasné
oprávnění advokátů, kteří získali oprávnění k poskytování právních služeb na Ukrajině,
k poskytování právních služeb na území České republiky.
Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby tento návrh předložil Ministerstvu spravedlnosti
Tajemník informoval, že návrh zaslal na ministerstvo 7. dubna 2022. Podle aktuálních
informací je jeho obsah posuzován.
K bodu 5b – Compliance systém ČAK):
Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá tajemníkovi aby společně
s JUDr. Justoněm a Mgr. Sedláčkovou zhodnotili:
- zda je možné vlastními silami odborně, administrativně i personálně vytvořit, implementovat
a začít provozovat Compliance systém a zda si to vyžádá ze strany ČAK nějaké náklady,
eventuelně v jakém rozsahu,
- zda finanční úspora ve srovnání s realizací externím dodavatelem fakticky vyváží neexistenci
odpovědnosti dodavatele za soulad Compliance programu s metodikou Vrchního státního
zastupitelství v Praze.
Tajemník informoval, že dosud nepřijali závěr, ale zatím se spíše přiklánějí k tomu vytvořit
a provozovat Compliance systém Komory vlastními prostředky.
K bodu 5c – Bank ID):
Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Maisnera, aby ve spolupráci
s hospodářským výborem ČAK zajistil vyhlášení výběrového řízení na dodávku IT řešení
implementace Bank ID umožňujícího advokátům identifikaci klienta prostřednictvím Bank ID,
a to na základě podkladů pro zadání výběrového řízení zpracovaného JUDr. Maisnerem
ve spolupráci se společností DXH a Applifting.
Úkol splněn – výběrové řízení bylo zveřejněno na webu ČAK 14. dubna 2022.
K bodu 8a – Volby IBA
Úkol: Představenstvo České advokátní komory projednalo materiál „Volby IBA“ a rozhodlo,
že ČAK podpoří kandidaturu prof. Dr. Jörga Menzera na funkci prezidenta IBA a kandidaturu
Jamie Careyho na post viceprezidenta IBA. Odboru mezinárodních vztahů se ukládá, aby
administrativně zajistil podporu těchto kandidatur v IBA.
Úkol splněn.
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K bodu 8b – Charta UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti násilí
Úkol: Představenstvo po obsáhlejší diskusi uložilo zástupkyni v UIA JUDr. Dolanské
Bányaiové, aby ve spolupráci s příslušnými odbornými sekcemi ČAK připravila podkladové
stanovisko pro představenstvo, aby na některé z příštích schůzí mohlo kvalifikovaně rozhodnout
o případné ratifikaci Charty UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti násilí.
Úkol trvá.
K bodu 8d – Pozvání na výroční konferenci kalifornské asociace advokátů
Úkol: Představenstvo uložilo odboru MEZ, aby pozvánku na tuto konferenci předal členům
Sekce MEZ.
Úkol splněn – pozvánka byla zaslána členům Sekce MEZ.
K bodu 8g – Návštěva zástupkyně BRAK na ČAK
Úkol: Představenstvo pověřilo JUDr. Dolanskou Bányaiovou, aby jménem ČAK zajistila
návštěvu paní Horrer na ČAK.
Návštěva paní Horrer na ČAK se uskutečnila 13. dubna 2022 za přítomnosti JUDr. Bányaiové,
JUDr. Mokrého a zástupkyň odboru MEZ JUDr. Indruchové a Mgr. Vojířové.
K bodu 8h – Veřejné slyšení k AML balíčků v EP
Úkol: Představenstvo ukládá sekci AML, aby společně s mezinárodním odborem do pátku
8. dubna 2022 vypracovali stanovisko k návrhu stanoviska CCBE k AML balíčku v Evropském
parlamentu, které je v podkladových materiálech.
Úkol splněn – viz bod 8d) této schůze představenstva (přílohový materiál).
2)

Neprojednané body z pořadu dubnové schůze představenstva

2a)

Podnět JUDr. Brože

Tajemník informoval o podnětu advokáta JUDr. Jaroslava Brože, zda Česká advokátní komora
nehodlá vstoupit jako vedlejší účastník do řízení u Ústavního soudu vedeném o návrhu
Veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení
vlády č. 208/2021 Sb.
S odkazem na § 69 zákona o Ústavním soudu a judikaturu (nálezy Pl. ÚS 52/03 a Pl. ÚS 77/06)
tajemník uvedl, že ČAK nemůže být v tomto řízení vedlejším účastníkem, může však být tzv.
„přítelem“ či „přívržencem“ soudu (amicus curiae), který sice nemá v řízení žádná procesní
práva, avšak Ústavní soud může k jeho vyjádřením v rámci důkazního řízení přihlížet.
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Po krátké diskusi, v níž nezazněly odlišné právní názory, předseda navrhl, aby představenstvo
přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje tajemníka, aby zaslal Ústavnímu soudu
vyjádření, že ČAK v pozici amicus curiae přistupuje k řízení vedenému o návrhu Veřejného
ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení
vlády č. 278/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 154-05/2022 v navrženém znění
2b)

Výsledky průzkumu o proplácení odměn a nákladů za obhajoby ex offo

V podkladových materiálech na představenstvo je zpráva Legislativního odboru a tabulka
s výsledkem průzkumu mezi advokáty ohledně jejich zkušenosti s přiznáváním a vyplácením
odměn ustanoveným obhájcům.
V diskusi vystoupil Mgr. Trojan, který uvedl, že ze zprávy a podkladových materiálů je zřejmé,
že u některých institucí jsou problémy s úhradou odměn, resp. záloh, konkrétně odkazuje
na soudy a státní zastupitelství, u kterých je evidován vyšší počet problematických případů.
Navrhl, aby tajemník ve spolupráci s předsedou oslovili tyto orgány s upozorněním
na nedostatky a žádost o zjednání nápravy.
Dále vystoupil Mgr. Pavel Otipka, regionální zástupce regionu severní Morava, který upozornil,
že často nejsou advokátům v přípravném řízení poskytovány zálohy. Podle neoficiálních
informací údajně existuje neformální pokyn, aby v přípravném řízení zálohy obhájcům
poskytovány nebyly. K tomu doplňuje JUDr. Miketa, že pokud jde o poskytování záloh, je
stejná zdrženlivost patrná i u soudů v hlavním líčení.
Po skončení diskuse předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu a tajemníka, aby požádali
předsedy krajských soudů, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti o odstranění výše
uvedených nedostatků.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 155-05/2022 v navrženém znění.
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2c)

Informace ze zasedání a kontrolní rady

Představenstvo vzalo na vědomí Zápis ze zasedání odvolací kárné komise, které se konalo
21. a 22. března 2022, a Zápis ze zasedání kontrolní rady, které se konalo 11. března 2022.
2d) Prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov
JUDr. Miketa ústně doplnil informace získané od advokátů prostřednictvím regionálních
představitelů ČAK, že již nedochází k osobním prohlídkám advokátů, které v některých
případech bývaly až ponižující.
Po diskusi, v níž někteří přítomní sdělili své osobní zkušenosti s aplikací zmíněné novely
zákona o soudech a soudcích, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Miketu, aby prostřednictvím
advokátních médií informoval advokátní veřejnost o výsledcích průzkumu aplikace nových
pravidel pro vstup advokátů do soudních budov účinných od počátku letošního roku.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 156-05/2022 v navrženém znění.
2e)

Systém ocenění zasloužilých advokátů

JUDr. Maisner stručně odkázal na svůj písemný návrh.
Po krátké diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje záměr zavést advokátní vyznamenání. V této
souvislosti ukládá JUDr. Maisnerovi, aby ve spolupráci s Legislativním odborem připravil
do 30. června 2022 návrh stavovského předpisu o advokátních vyznamenáních a ve spolupráci
s Odborem vnějších vztahů do 31. července 2022 poptal a objednal výrobu medailí a tisk
dekretů k vyznamenáním.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 157-05/2022 v navrženém znění.
2f)

Přehled soudních sporů vedených s ČAK

Tajemník úvodem odkázal na podkladový materiál.
Po skončení diskuse předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
8
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Představenstvo České advokátní komory pověřuje Mgr. Trojana a JUDr. Trubače, dále
předsedy kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise, JUDr. Schejbalovou
a tajemníka, aby společně připravili návrh pravidel rozhodování o účasti ČAK v soudních
řízeních a o podávání opravných prostředků v těchto řízeních.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 158-05/2022 v navrženém znění.
2g)

Informace o jednání a spolupráci s Vězeňskou službou

Mgr. Trojan přednesl podstatné části předložených materiálů
Po skončení diskuse předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory rozhodlo, aby Mgr. Trojan ve spolupráci s Odborem
vnějších vztahů informovali advokátní veřejnost o vnitřních normách Vězeňské služby
upravujících podávání žádostí o podmíněné propuštění a kontroly vstupu osob do objektů
Vězeňské služby.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 159-05/2022 v navrženém znění.

Předseda poté v 18.15 h hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi
představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin.
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10. května 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
Mgr. František Korbel, Ph.D
Mgr. Lukáš Trojan
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Žižlavský

OMLUVENI:
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Tomáš Sokol

3)

Priority

3a)

Zpráva předsedy ČAK

Mgr. Kamil Blažek
Mgr. Pavel Kroupa
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Tomáš Herblich
JUDr. Jan Mikš

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
On-line:
JUDr. Irena Schejbalová
Za regionální zástupce:
Mgr. Pavel Otipka

Mgr. Hana Gawlasová
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Karel Brückler

Předseda informoval o své činnosti od dubnové schůze. Podrobněji referoval o jednání
podvýboru Poslanecké sněmovny pro ochranu spotřebitele ve věci Sberbank CZ, přičemž v této
souvislosti odkázal na svůj dopis z 1. dubna 2022 zaslaný výkonné ředitelce Garančního
systému finančního trhu a její odpověď z 19. dubna 2022, jež jsou přílohami tohoto zápisu ZDE
a ZDE. Dále předseda podrobněji informoval o setkání vedení samosprávných profesních
komor 6. dubna 2022 a o obnoveném Sjezdu českých právníků, který proběhl 5. května 2022.
3b) Nové logo ČAK
JUDr. Daniela Kovářová představila návrh na vypsání soutěže na nové logo ČAK v souvislosti
s budováním nových webových stránek. V proběhlé diskusi, do které se zapojila většina členů
představenstva, převážil názor, že v současné době je legitimní úvaha o úpravě loga tak, aby
odpovídalo potřebám jeho využití ve všech typech komunikace, mj. v oficiální korespondenci,
v elektronické komunikaci či na internetu a sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že stávající
logo ČAK se vyznačuje vysokou mírou rozpoznatelnosti danou mj. dlouhou dobou jeho
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užívání, měla by se ČAK vydat spíše cestou jeho modernizace a úpravy grafického manuálu
než hledáním nového grafického zobrazení.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru vnějších vztahů, aby oslovil agenturu
IMPAX, která se stará o komunikační média ČAK, a vyžádal nabídku na úpravu grafického
manuálu, včetně modernizace loga a jeho využití v nových médiích.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 160-05/2022 v navrženém znění.
3c)

Mediace (JUDr. Doležalová)

Vedoucí sekce pro ADR JUDr. Martina Doležalová informovala o dosavadních jednáních
se zástupci Ministerstva spravedlnosti ohledně úvah MSp o případném přesunu agendy
mediátorů z MSp na ČAK. V rámci následné diskuse někteří z jejích účastníků připomněli,
že obdobné úvahy se týkají insolvenčních správců. V několika vystoupeních zazněly výhrady
proti tomu, aby Komora vykonávala samosprávu a veřejnou správu nad neadvokáty, jichž je
v řadách mediátorů i insolvenčních správců značný počet.
3d) Odposlechy ve Vazební věznici Brno-Bohunice (Mgr. Trojan)
Předseda informoval představenstvo o dopisech předsedy vlády a nejvyššího státního zástupce
ve věci odposlechů ve Vazební věznici Brno-Bohunice, jež jsou mezi podklady této schůze,
s tím, že v následném osobním rozhovoru jej nejvyšší státní zástupce informoval mj. o tom, že
dozorové státní zástupkyni bylo její pochybení vytknuto, když podle přijatého závěru její
porušení povinností nedosáhlo intenzity kárného provinění. Dále předseda sdělil, že tehdejší
vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištván se důrazně ohradil proti tomu, že by při jednání stálé
komise Poslanecké sněmovny 11. ledna 2022 uvedl nepravdu. K tomu vystoupil Mgr. Lukáš
Trojan, který informoval představenstvo, že zmíněná komise jednání uvedeného bodu přerušila.
Zároveň upozornil, že považuje za zásadní objasnění skutečnosti, zda některý ze státních
zástupců při jednání komise 11. ledna 2022, na němž byli přítomni zástupci ČAK, uvedl
nepravdivé informace o tom, že k žádným odposlechům komunikace mezi advokátem
a klientem nedošlo. Navrhuje, aby Komora vyžádala audiozáznam veřejné části jednání komise
11. ledna 2022.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo ČAK bere na vědomí informaci předsedy ČAK o odpovědích předsedy vlády
a nejvyššího státního zástupce ve věci odposlechů ve Vazební věznici Brno-Bohunice.
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Představenstvo České advokátní komory pověřuje Mgr. Lukáše Trojana a JUDr. Moniku
Novotnou, aby jménem Komory požádali o audiozáznam z veřejné části jednání Stálé komise
Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací konaného 11. ledna
2022.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 161-05/2022 v navrženém znění.
3e)

Použití finančních prostředků vybraných na transparentní účet Advokáti Ukrajině

Tajemník úvodem sdělil podstatný obsah stanoviska daňového poradce Komory k použití
prostředků z transparentního účtu Advokáti Ukrajině.
Mgr. František Korbel odkázal na svůj návrh z dubnové schůze představenstva, zejména pak
na dopis z 22. března 2022, v němž lékaři Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v čele s přednostou
této kliniky, jenž je zároveň místopředsedou České neurochirurgické společnosti, žádají
Komoru o dar z transparentního účtu Advokáti Ukrajině na nákup zdravotnického materiálu
pro neurochirurgickou kliniku Užhorodské univerzitní nemocnice, a to na transparentní účet
pro tento účel zřízený lékařem výše uvedené ústecké neurochirurgické kliniky. Doplnil, že je
možné případně tyto prostředky zaslat na účet firmy, která tento zdravotnický materiál
na Ukrajinu dodá. V diskusi převážil názor, aby byl dar zaslán na transparentní účet.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje poskytnutí finančního daru
z transparentního účtu České advokátní komory Advokáti Ukrajině č. 123-5435840247/0100
ve výši 300.000 Kč pro neurochirurgickou kliniku Užhorodské univerzitní nemocnice
prostřednictví transparentního účtu č. 2602159587/2010 u Fio banky zřízeného pro tento účel
MUDr. Robertem Bartošem, lékařem Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 162-05/2022 v navrženém znění.
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Předseda připomněl, že na dubnové schůzi vyzval členy představenstva, aby předložili návrhy
na další využití prostředků na transparentním účtu Advokáti Ukrajině. V návaznosti na to
navrhl, aby zbývající milion korun byl poskytnut Ukrajině na humanitární účely
prostřednictvím Českého červeného kříže, který přímo na Ukrajině dlouhodobě humanitárně
působí, přičemž takto darované prostředky z transparentního účtu Český červený kříž použije
výlučně na humanitární účely na Ukrajině.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje poskytnutí finančního daru
z transparentního účtu České advokátní komory Advokáti Ukrajině č. 123-5435840247/0100 ve
výši 1.000.000 Kč Českému červenému kříži, IČO 00426547.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 163-05/2022 v navrženém znění.
4)

Legislativa (JUDr. Němec, JUDr. Justoň)

4a)

Milostivé léto II

JUDr. Justoň shrnul podstatné body připomínek, jež Komora v rámci legislativního procesu
uplatnila k návrhu zákona, jímž má být novelizován exekuční řád, občanský soudní řád a zákon
č. 286/2021 Sb., a který je běžně označován jako Milostivé léto II. Zdůraznil, že Komora
uplatnila zásadní připomínky, které spočívaly v překročení ústavních mantinelů navrhované
právní úpravy, neboť zásadním způsobem dopadá do sféry ochrany vlastnického práva, když
se dotýká i jiných subjektů než pouze samotného státu. Faktické dopady takovéhoto
protiústavního zásahu do ochrany vlastnického práva se tedy (opět) nebudou dotýkat pouze
státu jakožto věřitele, ale budou zasahovat i do majetkových práv jiných právnických a též
fyzických osob včetně advokátů a advokátních společností.
Jelikož navrhovaná právní úprava zasáhne též do práva legitimního očekávání advokátů
na odměnu za poskytnuté právní služby, navrhla ČAK, aby v těch případech, kdy byla
dohodnuta smluvní odměna spočívající ve vymožené náhradě nákladů řízení za právní
zastoupení, tato náhrada nákladů byla přiznána pravomocným rozhodnutím, a zároveň
na základě rozhodnutí soudního exekutora dojde k zániku palmární pohledávky advokáta vůči
jeho veřejnoprávnímu klientovi, připadlo 15 % z uhrazené nebo vymožené jistiny jako část
sjednané odměny advokátovi či advokátní společnosti.
Zvolené řešení se přitom nikterak nedotýkalo dlužníka, neboť výše uhrazené nebo vymožené
částky měla zůstat stejná - tj. jistina + náklady exekuce. Tuto připomínku MSp neakceptovalo.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí připomínky ČAK uplatněné k návrhu
novelizace procesních předpisů obecně označovanému jako Milostivé léto II.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 164-05/2022 v navrženém znění.
4b) Informace o legislativním procesu
Nad rámec písemné zprávy JUDr. Justoň informoval o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
trestných činů (tzv. whistleblowing) s tím, že ČAK uplatnila k tomuto návrhu připomínky
směřující k ochraně advokátní mlčenlivosti a z toho vyplývajících specifických povinností
v souvislosti s výkonem advokacie.
Mgr. František Korbel doporučuje uplatnit připomínky k novele stavebního zákona s tím, že
některé navrhované úpravy jdou daleko nad rámec původního vládního záměru, komplikují
povolovací řízení a omezují některá procesní práva účastníků řízení.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci LO o návrzích zákonů
v legislativním procesu, jež je přílohou tohoto zápisu. Legislativnímu odboru se ukládá, aby
informace o legislativním procesu napříště distribuoval vedle odborných sekcí též
Mgr. Františku Korbelovi a Mgr. Kamilu Blažkovi, kteří se v rámci svých priorit v rámci
představenstva věnují legislativní činnosti.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 165-05/2022 v navrženém znění.
5)

IT (JUDr. Maisner)

5a)

BankID – jmenování výběrové komise

JUDr. Maisner informoval, že ve stanoveném termínu, tedy do 6. května 2022 ve 12.00 hodin,
bylo v rámci výběrového řízení na výběr dodavatele analýzy vznikající aplikace BankID
předloženo šest nabídek, jež je nutné vyhodnotit. Proto navrhl, aby v souladu s bodem 15.2.
podmínek tohoto výběrového řízení představenstvo jmenovalo komisi pro otevření obálek
a vyhodnocení nabídek v tomto složení: JUDr. Martin Maisner, JUDr. Petr Čáp, Mgr. František
Korbel, Mgr. Miroslava Sedláčková a Josef Fiala.
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Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory jmenuje komisi pro otevření obálek a vyhodnocení
nabídek předložených v rámci výběrového řízení na výběr dodavatele analýzy vznikající
aplikace BankID v tomto složení: JUDr. Martin Maisner, JUDr. Petr Čáp, Mgr. František
Korbel, Mgr. Miroslava Sedláčková a Josef Fiala.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 166-05/2022 v navrženém znění.
5b) Extranet ČAK – jmenování pracovní skupiny
Předseda informoval o probíhající analýze KIS a ESS v rámci jednotlivých odborů a oddělení
ČAK.
JUDr. Maisner poté navrhl, aby další práce na přípravě Extranetu ČAK koordinovala pracovní
skupina, jejímž úkolem bude formulovat funkcionality plánovaného Extranetu, tedy které
funkce KISu bude možné obsluhovat distančně, a tyto funkcionality rozdělit do tří skupin podle
priority realizace. První výstup této pracovní skupiny by měl být připraven tak, aby mohl být
projednán na červnové schůzi představenstva.
JUDr. Maisner pak po diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory jmenuje pracovní skupinu pro přípravu Extranetu
ČAK ve složení JUDr. Martin Maisner, JUDr. Petr Toman, Mgr. František Korbel, Mgr. Pavel
Kroupa, JUDr. Martin Vychopeň, JUDr. Petr Čáp, Mgr. Daniel Mika, Mgr. Miroslava
Sedláčková, Josef Fiala a David Sedláček.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 167-05/2022 v navrženém znění.
6)

Matrika (Mgr. Trojan, JUDr. Macková)

6a)

Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 30. 4. 2022

Mgr. Trojan odkázal na Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 30. dubnu 2022
předložený odborem matriky.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled předložený odborem matriky
ČAK s tím, že k 31. březnu 2022 bylo v seznamech ČAK zapsáno 12 405 aktivních advokátů
a 2.749 advokátních koncipientů.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 168-05/2022 v navrženém znění.
7)

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

7a)

Zpráva o organizaci advokátních zkoušek březen / duben 2022

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o organizaci advokátních
zkoušek v termínu březen / duben 2022.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 171-05/2022 v navrženém znění.
7b) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty v dubnu 2022
Předseda 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 dubnu 2022.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 172-05/2022 v navrženém znění.
8)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová)

8a)

Nadace ČAK (Financování EU)

JUDr. Mokrý přednesl zprávu mezinárodního odboru ohledně mezinárodních zkušeností
s využitím nadačního financování se zdroji z evropských fondů.
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JUDr. Žižlavský se pověřuje zpracováním podrobnějšího materiálu ohledně možnosti ČAK
založit Nadační fond zaměřený na financování bezplatné právní pomoci.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí materiál Nadace (EU financování)
zpracovaný odborem MEZ. JUDr. Žižlavský se pověřuje zpracováním podrobnějšího materiálu
ohledně možnosti ČAK založit Nadační fond zaměřený na financování bezplatné právní
pomoci.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 173-05/2022 v navrženém znění.
8b) Jednání se zástupci Německé spolkové advokátní komory (BRAK)
JUDr. Mokrý upozornil na výhrady zástupců BRAK ohledně plánu ČAK umožnit ukrajinským
advokátům se statusem uprchlíka dočasný výkon advokacie na území ČR v režimu obdobném
evropským advokátům. JUDr. Mokrý upozorňuje na možné mezinárodní následky v rámci
unijního práva.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí materiál o jednání se zástupci
Německé spolkové advokátní komory BRAK zpracovaný odborem MEZ. Legislativnímu odboru
se ukládá ještě jednou posoudit možné negativní následky navrhovaného udělení dočasného
statusu ukrajinským advokátům ve světle evropských právních předpisů, resp. postavit najisto,
že dočasná výjimka se bude vztahovat pouze na výkon advokacie v České republice bez dopadů
na status v rámci EU.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 174-05/2022 v navrženém znění.
8c)

Informační platforma Rady Evropy Azyl a migrace – česká verze

Předseda odkázal na písemný materiál a navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí materiál o HELP Azylové e-Desce
zpracovaný odborem MEZ.
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. 175-05/2022 v navrženém znění.
8d) Evropská legislativa
Předseda odkázal na obsáhlý materiál zpracovaný Stálou zástupkyní ČAK v Bruselu včetně
přílohy a doprovodných dokumentů a navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí materiál Evropská legislativa včetně
přílohy a doprovodných dokumentů.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 176-05/2022 v navrženém znění.
8e)

Konference s Unií obhájců a PF UK v rámci českého předsednictví v Radě EU

Mgr. Trojan informoval o druhé organizační schůzi, jež proběhla 3. května 2022 a na níž byly
projednány přípravy společné vědecké konference Bilance a perspektiva trestního práva EU
a jeho aplikace ve členských státech, která se uskuteční 26. září 2022 v Karolinu.
V podrobnostech odkázal na zápis z této schůze.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci a stavu příprav společné
vědecké konference Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských
státech.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 177-05/2022 v navrženém znění.
8f)

Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za duben 2022 a Aktuality EU za duben 2022

JUDr. Mokrý shrnul obsah obou předložených zpráv a doporučuje, aby je představenstvo vzalo
na vědomí.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Aktuality z Evropské unie a shrnutí
činnosti bruselské zástupkyně za duben 2022, které jsou přílohami tohoto zápisu ZDE a ZDE.
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 178-05/2022 v navrženém znění.
9)

Různé

9a)

Dohody mezi ČAK a pojišťovnami o náhradě nákladů právního zastoupení
při mimosoudním vyřízení nároků (JUDr. Justoň)

JUDr. Justoň doplnil písemné podklady týkající se smluv, na jejichž základě mají advokáti
nárok na proplacení odměny a náhradu hotových výdajů při mimosoudním vyřízení nároku
jejich klienta jakožto pojištěného na náhradu škody z titulu pojištění. Účelem uzavření těchto
smluv bylo zajistit pro advokáty plnění přímo od pojišťovny, pokud dojde k mimosoudnímu
vyřízení nároku jejich klienta.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled o smlouvách uzavřených
Českou advokátní komorou ve prospěch advokátů při mimosoudním vyřízení nároku jejich
klienta na náhradu škody a ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s tajemníkem a odborem
legislativy projednal s dotčenými pojišťovnami výhodnost těchto smluv pro advokáty
a případně navrhl jejich úpravy.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 179-05/2022 v navrženém znění.
9b) Společné zasedání ČAK a SAK (PhDr. Chaloupková)
PhDr. Chaloupková informovala o přípravách červnového společného zasedání ČAK a SAK
v Praze. Nad rámec zatím navržených témat doporučilo představenstvo zařadit jednak řešení
právních problémů ukrajinských uprchlíků a dále zkušenosti s dalším vzděláváním advokátů.
9c)

Průběžná informace ke galavečeru Právník roku 2020 a 2021 (PhDr. Chaloupková)

PhDr. Chaloupková informovala o přípravách květnového galavečera, při němž budou oceněni
vítězové jednotlivých kategorií za roky 2020 a 2021.
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9d) Nominace zástupce ČAK do týmu odborných poradců MSp pro otázky znalců
(JUDr. Čáp)
Tajemník informoval o iniciativě Komory daňových poradců (KDP) a svém jednání s členkou
odborného kolegia KDP ohledně možného zapojení zástupce ČAK do týmu odborných poradců
MSp pro otázky znalců. Jelikož by se v první fázi mělo jednat o znalce z oblasti daní, navrhl,
aby za ČAK byl do tohoto týmu byl navržen JUDr. Ondřej Trubač.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory nominuje JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M. do
týmu odborných poradců Ministerstva spravedlnosti pro otázky znalců.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 180-05/2022 v navrženém znění.
9e)

Projekt Advokáti do dětských domovů (JUDr. Plachká)

JUDr. Plachká s odkazem na písemný podkladový materiál informovala o dotazu Právnické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zda by se Česká advokátní komora chtěla podílet
na projektu Právo do dětských domovů, který tato fakulta realizuje společně s organizací
yourchance o.p.s., IČO 24717975. V rámci diskuse bylo doporučeno, aby se ČAK do tohoto
projektu zapojila, přičemž by mohla využít advokáty zapojené do projektu Advokáti do škol
a v jeho rámci vytvořené informační materiály.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Michalu Plachkou, LL.M.,
JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M. a Mgr. Pavla Kroupu, aby za ČAK vedli a koordinovali
projekt „Advokáti do dětských domovů“.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 181-05/2022 v navrženém znění.
9f)

Ustanovování advokátů opatrovníky v občanském soudním řízení (JUDr. Čáp)

Předseda uvedl podstatné body podnětu advokátky ohledně ustanovování advokátů opatrovníky
v občanském soudním řízení. V tomto ohledu připomněl loňské projednávání obdobného
podnětu týkajícího se ustanovování opatrovníků v řízeních o vyslovení přípustnosti převzetí
a dalším držení ve zdravotnickém ústavu.
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Předseda po diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Radimu Miketovi, aby ve spolupráci
s regionálními představiteli ČAK ověřil praxi ustanovování opatrovníků v občanském soudním
řízení v jurisdikci jednotlivých krajských, resp. okresních soudů, a následně předložil návrh
dalšího postupu, případně aby ve spolupráci s předsedou a tajemníkem oslovili Ministerstvo
spravedlnosti a předsedy krajských soudů se žádostí o zavedení transparentního systému
ustanovování opatrovníků.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 182-05/2022 v navrženém znění.
9g)

Změna v obsazení sekce (Mgr. Trojan)

Mgr. Trojan informoval, že JUDr. Lukáše Duffka nedopatřením nenavrhl též do Sekce ČAK
pro právo trestní. Žádá proto představenstvo o jmenování JUDr. Duffka do této sekce:
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory jmenuje JUDr. Lukáše Duffka členem Sekce České
advokátní komory pro právo trestní.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 183-05/2022 v navrženém znění.
9h) Advokáti do škol – návrh zapojení dalších advokátů
Předseda s odkazem na seznam osmi advokátek a advokátů předložený JUDr. Tomanem navrhl,
aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje seznam osmi nových advokátek a advokátů
zapojených do projektu Advokáti do škol.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 184-05/2022 v navrženém znění.
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9i)

Koncept budoucího fungování knihoven ČAK (JUDr. Schejbalová)

Tajemník odkázal na dva písemné podkladové materiály ke koncepci dalšího fungování
knihoven ČAK, a to návrh vypracovaný JUDr. Schejbalovou a vyjádření JUDr. Hoke.
Předseda po diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje tajemníka, aby s přihlédnutím k provozním
potřebám a možnostem Komory implementoval navržené kroky, přičemž nedoporučuje
administrativní převedení knihoven ČAK pod Odbor výchovy a vzdělávání ČAK.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 185-05/2022 v navrženém znění.
9j)

Podnět k pozastavení výkonu bodu 3 usnesení představenstva č. 93-02/2022
(schválení slevy pro držitele DVA ve výši 20% z poplatku za vzdělávací akce
pořádané OVV)

Tajemník odkázal na dopis předsedy kontrolní rady ČAK z 29. dubna 2022, jímž žádá
představenstvo o vyjádření k podnětu JUDr. Tomáše Nahodila k pozastavení výkonu bodu 3
usnesení představenstva č. 93-02/2022.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory konstatuje, že jeho usnesení č. 93-02/2022 z 8. února
2022 nemá v žádném případě diskriminačního charakter. Jedná se o opatření, jehož účelem je
motivovat a zároveň odměnit advokáty, kteří se účastní dobrovolného systému celoživotního
vzdělávání, přičemž zároveň reflektuje prvky věrnostní slevy. Odboru výchova a vzdělávání
se ukládá pravidelně monitorovat a revidovat program slev a posilovat jeho motivační prvky.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 186-05/2022 v navrženém znění.
9k) Doplnění plánovaných regionálních akcí (JUDr. Miketa)
Na návrh JUDr. Mikety představenstvo schvaluje rozšíření plánu akcí v regionech o oslavy
100 let od založení Krajského soudu v Ostravě 26. května 2022, s předpokládaným rozpočtem
25.000 Kč.
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Jelikož tím byl vyčerpán kompletní pořad květnové schůze představenstva, Předseda
v 15:30 hodin tuto schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp
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