
 

 
 

 

Zápis z 14. schůze představenstva, která se konala ve dnech  
12. a 13. ledna 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

12. ledna 2015 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Petr Poledník 
 
JUDr. Radim Miketa 
Mgr. Robert Němec 
JUDr. František Smejkal 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Jiří Všetečka 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Štěpán Holub 
Mgr. Tomáš Matějovský  
JUDr. Jaroslav Svejkovský 
 
JUDr. Petr Čáp  
JUDr. Ladislav Krym 
 

PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Marcela Marešová 
JUDr. Jan Syka 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Vladimíra Glatzová 

JUDr. Petr Mrázek 
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Jan Luhan 
JUDr. Irena Schejbalová 

 

1) Kooptace 

Ve věci kooptace náhradníka za člena představenstva uvedl JUDr. Krym s odvoláním na čl. 10 
organizačního řádu, že je povinností představenstva na nejbližším příštím představenstvu poté, 
kdy zanikne některému z členů představenstva mandát, hlasovat o kooptaci jednoho ze 
zvolených náhradníků do představenstva. Děje se tak veřejným hlasováním s tím, že se 
postupně hlasuje o náhradnících podle pořadí určeného počtem hlasů na Sněmu. Tajemník 
přečetl seznam, resp. pořadí náhradníků, jimiž jsou JUDr. Jiří Všetečka, JUDr. Vladimír 
Svejkovský, JUDr. Petr Mrázek, Mgr. Tomáš Matějovský a Mgr. Štěpán Holub. Žádný 
protinávrh nebyl předložen. 

Předseda dal hlasovat o kooptaci JUDr. Jiřího Všetečky za člena představenstva: 

 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
Předseda konstatoval, že JUDr. Jiří Všetečka byl zvolen členem představenstva.  
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2) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2, písm. a) ZA  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

3) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1, písm. c) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁSTI 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

4) Pozastavení výkonu právní praxe 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

Předseda prohlásil v 18:00 jednání představenstva za přerušené. 
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13. ledna 2015 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Petr Poledník 
 
JUDr. Radim Miketa 
Mgr. Robert Němec 
JUDr. František Smejkal 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Jiří Všetečka 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Štěpán Holub 
Mgr. Tomáš Matějovský  
JUDr. Petr Mrázek 
 
JUDr. Petr Čáp  
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Ladislav Krym 
 
 
 

PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Eva Indruchová 
JUDr. Johan Justoň 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Marcela Marešová 
JUDr. Jan Syka 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimíra Glatzová 
JUDr. Jaroslav Svejkovský 

JUDr. Jan Luhan 
 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

5) Kontrola úkolů podle zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

Trvá úkol odboru legislativy, aby ve spolupráci s JUDr. Miketou a JUDr. Čápem připravili 
varianty možné úpravy ve formě různých věcných záměrů, které budou rozeslány členům 
představenstva do 31. 1. 2015 tak, aby představenstvo zahájilo diskusi k této problematice na 
únorovém zasedání. Odboru MEZ se ukládá poskytnout odboru legislativy součinnost při 
obstarávání informací od  advokacií ze zemí EU.  

Předseda informoval členy představenstva o schůzce s ministrem Dienstbierem s tím, že 
výsledek schůzky bude projednáván také pod bodem 6c) – změna legislativních pravidel vlády. 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka předložit komplexní materiál ve věci limitu pojistného 
plnění. Bude projednáno v rámci bodu různé. 

Ve věci novely ZA a novely zkušebního řádu se konstatuje splnění úkolu legislativy odeslat 
komplexní materiál na MSp ČR. JUDr. Justoňovi se ukládá zjistit stav věci a informovat 
předsedu. 

Konstatuje se splnění úkolu předsedy předložit návrh úpravy honorářového řádu – bude 
projednáno v rámci bodu různé. 

Představenstvo ukládá předsedovi v souladu s rozhodnutím představenstva a výsledky jednání 
dnešního představenstva požádat ministryni spravedlnosti o jmenování dalších zkušebních 
komisařů. 

Pravidla pro hospodaření regionů budou projednávána v rámci bodu legislativa. 
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Konstatuje se splnění úkolu sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie – stanovisko 
k žádosti Mgr. Klímy. 

Trvá úkol předsedovi a tajemníkovi ve věci programu PF UK projednat změnu bodu 13 – 
správné označení advokátní kanceláře. 

Konstatuje se splnění úkolu – novelizace Usnesení představenstva č. 7/2007 – úschovy (podnět 
JUDr. Smejkala). 

6) Legislativa 

6a) Principy hospodaření regionálních středisek 

JUDr. Papež předkládá návrh novelizovaného sdělení představenstva ČAK pro stanovení 
principu hospodaření regionálních středisek. Doporučuje, aby byl materiál na základě výsledků 
jednání studijního a legislativního kolegia postoupen k vyjádření regionálním zástupcům. 
Předseda doporučuje předložit materiál k vyjádření také ekonomické sekci kontrolní rady. Poté 
představenstvo jednomyslně vzalo materiál na vědomí a postupuje jej k vyjádření regionálním 
zástupcům. Po projednání jejich připomínek představenstvem bude materiál dále postoupen 
k vyjádření ekonomické sekci kontrolní rady. 

6b) Provádění úschov – novela 

JUDr. Papež předložil návrh změny usnesení představenstva ČAK na změnu usnesení 
představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, 
cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských 
předpisů tak, že se dosavadní částka v čl. 2 odst. 2 ve výši 350 000 Kč nahrazuje částkou 
270 000 Kč. Návrh novely je odůvodněn změnou zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb 
v hotovosti, a zákona č. 337/1992 Sb. Předseda po krátké diskusi dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

6c) Změna legislativních pravidel vlády (eKLEP) 

Představenstvo bere na vědomí sdělení ministra Jiřího Dienstbiera ve věci změny legislativních 
pravidel vlády. Odboru vnějších vztahů se ukládá seznámit s tímto stanoviskem advokáty 
prostřednictvím webové stránky. 

V této souvislosti Mgr. Němec seznámil členy představenstva s návrhem na nominaci odborníka 
pro správní právo do komise pro správní právo. Představenstvo po krátké diskusi nominuje 
JUDr. Všetečku s tím, že Mgr. Němcovi se ukládá nominaci projednat s náměstkyní ministra 
Dienstbiera. 

JUDr. Papež dále předkládá žádost ředitele odboru vládní legislativy o sdělení údajů nezbytných 
ke zřízení přístupu ČAK do aplikace eKLEP a informačního systému ODok. Představenstvo 
jmenuje kontaktní osobou ředitele odboru legislativy, JUDr. Johana Justoně a ukládá mu sdělit 
odboru vládní legislativy všechny údaje potřebné ke zřízení přístupu. 
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Představenstvo ukládá JUDr. Papežovi, aby ve spolupráci s legislativním odborem zajistil 
náležitou účast zástupce ČAK na jednáních LRV. 

7) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

7a) Informace o FAL 1 

JUDr. Mokrý informoval o výsledcích projektu FAL 1. Představenstvo bere informaci na 
vědomí. 

7b) Rejstřík transparentnosti  

Představenstvo projednalo problematiku Rejstříku transparentnosti. JUDr. Mokrý seznámil 
členy představenstva s účelem rejstříku a s dosud registrovanými advokátními komorami 
a přesto, že jde o dobrovolnou registraci, poukazuje na interní pravidlo, že např. členové EK 
nesmí vyjednávat s neregistrovanými osobami. Navrhuje, aby představenstvo rozhodlo 
o registraci ČAK v Rejstříku a pověřilo JUDr. Mokrého provedením registrace ve spolupráci 
s odborem mezinárodních vztahů.  Představenstvo jeho návrh jednomyslně schválilo. 

7c) Trestní právo 

JUDr. Mokrý předkládá pro informaci zprávu o jednání zástupců EK, EP a Výboru CCBE pro 
trestní právo ve věci návrhu EK pro změny v trestním řízení. Informuje, že trialog projednání 
těchto záležitostí, které mají zásadní význam pro trestní právo a trestní proces, proběhne na jaře 
tohoto roku, na katalog práv obviněného mají Rada a Parlament opačná stanoviska a z hlediska 
ČAK je nezbytně nutné účastnit se odborné diskuse na tato témata. Po krátké diskusi se materiál 
postupuje sekci pro trestní právo a dále Mgr. Krutinovi k přípravě odborného stanoviska, které 
by následně ČAK v rámci CCBE a při dalších jednáních prezentovalo s využitím dosavadních 
stanovisek CCBE a ECBA. 

7d) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně + vybrané aktuality EU 

Představenstvo bere na vědomí písemnou zprávu o činnosti bruselského zástupce za měsíc 
prosinec 2014 s odbornou částí s aktuálními vybranými informacemi z EU. 

7e) IBA 

Představenstvo projednalo přípravy na zasedání IBA, které proběhne v Praze ve dnech 19. – 23. 
května 2015. ČAK vyčleňuje na zajištění organizace vyjmenovaných společenských akcí 
finanční prostředky v plné výši. Představenstvo zároveň rozhodlo, aby byly osloveny advokátní 
kanceláře s žádostí o sponzoring. Výše sponzorského příspěvku byla stanovena na 2500 EUR. 
Panelové diskuse se zúčastní JUDr. Vychopeň, Mgr. Němec a také JUDr. Mokrý jako 
viceprezident CCBE. 
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7f) Plán zahraničních služebních cest 

Předseda a JUDr. Mokrý seznámili členy představenstva s plánem zahraničních cest, který po 
diskusi a změnách personálního obsazení byl schválen. 

8) Matrika 

8a) Přehled počtu advokátů 12/2014 

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 
30. 12. 2014 je zapsáno celkem 11 846 advokátů a 3 594 advokátních koncipientů. 

9) Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

9a) BIS – Informace týkající se použití zpravodajské techniky 

Představenstvo bere na vědomí dopis BIS ve věci použití zpravodajské techniky a ukládá 
Mgr. Němcovi zveřejnit krátký informační článek do BA. Sekretariátu se ukládá poskytnout 
Mgr. Němcovi součinnost. 

9b) Žádost o příspěvek na tenisový turnaj 

JUDr. Žižlavský předkládá návrh na schválení příspěvku na tenisový turnaj „Vánoční pohár 
české a slovenské advokacie“ ve výši 70.000 Kč. Představenstvo pověřuje předsedu, aby 
samostatně v rámci fondu předsedy ČAK poskytl akci podporu. Představenstvo ukládá 
předsedovi a JUDr. Žižlavskému, aby další ročník této akce byl předem v představenstvu 
projednán z hlediska organizačního a rozpočtového. 

9c) Oznámení výkonu veřejné funkce 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

9d) Žádost o stanovisko (ztráta KoPPP) 

Představenstvo bere na vědomí ohlášení ztráty Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu. 

9e) Člen zkušební komise 

Představenstvo projednalo návrh JUDr. Ireny Schejbalové na jmenování JUDr. Šárky Bendové 
zkušebním komisařem pro obor občanského, pracovního a rodinného práva. Představenstvo 
návrh jednomyslně schvaluje. 
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9f) Honorářový řád 

Předseda ve spolupráci s tajemníkem předkládá představenstvu k projednání honorářový řád 
ČAK. Představenstvo projednalo návrh změn a bere jen na vědomí a ukládá předsedovi 
honorářový řád vydat. 

9g) Zápis ze zasedání KR 

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady – stanovisko k novele ZA 
a nového zkušebního řádu. 

9h) Dohoda o narovnání (pohledávka ČAK) 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

9i) Podnět ÚOOÚ 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

9j) Žádost o zápis do seznamu advokátů 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

9k) Ustanovení předsedy komise pro snížení (prominutí) příspěvku 

Představenstvo na základě podnětu vedoucí odboru matriky jmenuje předsedou komise pro 
snížení, prodloužení nebo prominutí příspěvku na činnost ČAK nebo odvodu do sociálního 
fondu ČAK JUDr. Lenku Vidovičovou. 

K návrhu JUDr. Františka Smejkala představenstvo jmenuje do rozpočtového výboru za 
JUDr. Uhlíře JUDr. Petra Mrázka. 

9l) Informování soudů o vyškrtnutých/pozastavených advokátech 

Představenstvo projednalo žádost místopředsedy Městského soudu v Praze a v této souvislosti 
ukládá odboru matriku požadovanou informaci poskytovat všem krajským soudům. 

9m) Veřejný ochránce práv - konference 

Představenstvo bere na vědomí sdělení VOP a pozvánku na mezinárodní konferenci k 15 letům 
činnosti VOP, která se bude konat dne 26. 3. 2015. 
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9n) Pojištění 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁST 

9o) Karlovarské právnické dny 

Mgr. Němec předkládá návrh KJT na finanční příspěvek na 24. ročník konference ve výši 
200 000 Kč. Po náročné a dlouhé diskusi, při zjištění, že ČAK získala významnější postavení 
při organizaci a tvorbě programu, představenstvo schvaluje příspěvek ve výši 100 000 Kč. 

 

 

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené. 

 

Zapsala: Miroslava Sedláčková Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym 


