Zápis z 21. schůze představenstva, která se konala ve dnech
14. a 15. září 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
14. září 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
JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Petr Čáp
JUDr. Ladislav Krym

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

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

JUDr. Irena Schejbalová
JUDr. Jan Luhan

OMLUVENI:
JUDr. Vladimíra Glatzová

1)

Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2, písm. a) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

2)

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1, písm. c) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

3)

Pozastavení výkonu praxe advokátního koncipienta
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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4)

Zastavení řízení
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

Předseda prohlásil v 17:30 hod. jednání představenstva za přerušené.
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15. září 2015
PŘÍTOMNI: 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. Michal Žižlavský

Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Petr Čáp
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Ladislav Krym

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Jan Syka
JUDr. Eva Indruchová
JUDr. Johan Justoň
JUDr. Jan Luhan

JUDr. Tomáš Matějovský
JUDr. Petr Mrázek

JUDr. Irena Schejbalová

OMLUVENI:
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Jiří Všetečka

5)

Kontrola úkolů podle zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘENÉ ČÁSTI
Trvá úkol na listopadové představenstvo – projednání stanoviska k okruhu osob oprávněných
zprostit advokáta povinnosti mlčenlivosti.
Trvá úkol JUDr. Miketovi vyhodnotit stávající rámcový plán seminářů pro advokátní
koncipienty.
Konstatuje se splnění úkolu legislativního odboru předložit věcný záměr návrhu pravidel
odívání advokátů při výkonu advokacie. Bude projednáno v rámci bodu legislativa.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
K zápisu jednání členové představenstva bez připomínek.
Konstatuje se splnění ostatních úkolů ve věci legislativa – zveřejnění stanoviska ČAK k dohodě
o jednotném patentovém soudu, jednání s předsedou ÚPV PSP připomínek novely exekučního
řádu a návrhu trestního řádu.
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Dále ke kontrole zápisu bez připomínek.

6)

Legislativa

6a)

Novela etického kodexu
JUDr. Papež předkládá návrh doplnění článku 17 odst. 5 etického kodexu, který se týká
vhodného a přiměřeného oblečení advokáta při výkonu advokacie. Po diskuzi se ukládá
definovat a odůvodnit odborný pojem pro vhodný oděv na jednání před soudy a orgány veřejné
moci. Představenstvo odročuje jednání o tomto bodu na říjnové zasedání.

6b) Informace o novele zákona o DPH (kontrolní hlášení)
JUDr. Papež předkládá informaci k právní úpravě institutu kontrolního hlášení podle § 101c-10i
zákona o DPH. Představenstvo ukládá předsedovi projednat tuto úpravu s prezidentem HK ČR.
Představenstvo i nadále nesouhlasí s navrhovanou
a JUDr. Papežovi zveřejnit nesouhlasné stanovisko ČAK.

6c)

úpravou

a

ukládá

předsedovi

Informace o novele zákona o ochraně spotřebitele
JUDr. Justoň informoval o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu poslance
Mgr. Martina Plíška k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění zákon o ochraně spotřebitele.
Předseda doplnil návrh o informaci o svém jednání s předsedou Ústavně právní výbor PSP ČR
na toto téma o spolupráci ČAK na textaci pozměňovacího návrhu tak, aby kontrolu vykonávala
ČAK jako profesní komora s povinným členstvím. Předsedovi se ukládá projednat záležitost
s kontrolní radou. JUDr. Papežovi a JUDr. Justoňovi se ukládá připravit písemnou zprávu pro
kontrolní radu, která jí bude projednána na říjnovém představenstvu.

6d) Výsledky jednání LRV
JUDr. Papež seznámil členy představenstva s programem 158., 159. a 160. zasedání LRV.
MSp ČR akceptovalo připomínku ČAK k seznamu advokátů pro zatýkací řízení.

6e)

Mlčenlivost advokáta (insolvenční sekce ČAK)
JUDr. Žižlavský informoval členy představenstva o zasedání odborné sekce pro insolvenční
právo (zápis je součástí materiálů) a podrobně odůvodnil doporučení odborné sekce upřesnit
stanovisko okruhu osob oprávněných zprostit advokáta mlčenlivosti. Materiál se postupuje
legislativnímu odboru k zapracování do návrhu celkového stanoviska, které projedná říjnové
představenstvo a následně postoupí kontrolní radě a kárné komisi a odvolací kárné komisi.
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6f)

Zastupování předluženého klienta advokátem v úpadkové situaci
JUDr. Žižlavský předkládá rozbor problematiky zastupování předluženého klienta v úpadkové
situaci k dotazu, který byl ČAK předložen. Představenstvo ukládá JUDr. Žižlavskému opovědět
ve smyslu rozbor a legislativnímu odboru se ukládá zveřejnit stanovisko v obecné podobě.

JUDr. Svejkovský informoval o svých jednáních na úrovni náměstka ministra spravedlnosti ve
věci novely ZA, kdy zbývá dopracovat pouze režim ověřovací knihy jako předběžné opatření.
Informaci doplnil JUDr. Justoň v tom smyslu, že MSp ČR by akceptovalo úpravu, podle níž by
odnětí knihy v zákonem určené lhůtě projednala KR a rozhodla. Představenstvo žádá předsedu
KR o urychlené vyjádření.
JUDr. Justoň dále uvádí, že ministerstvo žádá, aby ČAK připravilo k návrhu novely RIA
a sděluje, že je v možnostech legislativního odboru tak učinit. Představenstvo ukládá
JUDr. Papežovi a legislativnímu odboru dál jednat s MSp ČR a RIA připravit.
JUDr. Svejkovský dále seznámil členy představenstvo s jednáním ve věci bezplatné právní
pomoci a informoval o stanovisku MSp ČR k možným a potřebným změnám ZA.
Představenstvo pověřuje JUDr. Svejkovského jednáním v této věci.
V této souvislosti představenstvo pověřuje JUDr. Papeže a JUDr. Svejkovského odpovědí na
anketu Právního rádce
K dotazu JUDr. Luhana uvádí JUDr. Justoň, že v souvislosti s možným přijetím ZA se
předpokládá i změna advokátního zkušebního řádu.
JUDr. Žižlavský informoval o návrhu změny zákona o insolvenčních správcích, který má zavést
kárnou pravomoc NSS ČR nad všemi insolvenčními správci, tedy i nad těmi, kteří jsou
advokáty. Navrhuje, aby se touto věcí zabývalo příští představenstvo.
Představenstvo ukládá předsedovi a dále JUDr. Papežovi, tajemníkovi a legislativnímu odboru
předložit a na příštím zasedání představenstva návrh koncepce připomínkování legislativních
návrhů.

7)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)
JUDr. Justoň, JUDr. Papež a JUDr. Mokrý se v diskuzi vyjádřili k dotazu Rakouské advokátní
komory ve věci řízení u ESD ve sporu o převodu nemovitostí a ověření pravosti podpisu.
Legislativnímu odboru a předsedovi se ukládá spolupracovat s Rakouskou advokátní komorou a
reagovat na její dotazy.

7a)

Problematika ochrany osobních údajů
Představenstvo bere na vědomí nové informace ohledně připravované evropské legislativy
k ochraně osobních údajů a žádá, aby odbor mezinárodních vztahů společně s legislativním
odborem nadále monitoroval danou problematiku.
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7b) Newsletter CCBE v českém jazyce
Představenstvo souhlasí s pokračováním překladu Newsletteru CCBE do českého jazyka a dává
za úkol odboru mezinárodních vztahů ve spolupráci s odborem vnějších vztahů, aby zajistili
překlad a jeho distribuování tak, jako doposud.
Představenstvo vyslovuje souhlas s širším informováním advokátní veřejnosti v rozsahu zpráv
o dění v evropských institucích a legislativě které pravidelně zpracovává mezinárodní odbor
spolu s Bruselským zastoupením ČAK.

7c)

Pro bono komparatistika
Představenstvo bere na vědomí informace vyplývající z komparativní studie ohledně pro bono
praxe ve vybraných zemích.
Představenstvo ukládá Mgr. Holubovi připravit nástin možností rozšíření účasti advokátů při
poskytování právní pomoci pro bono do listopadového představenstva ČAK. Dále se ukládá
předsedovi a tajemníkovi představenstva zpracovat výzvu advokátům na poskytování právní
pomoci migrantům, včetně krytí hotových výdajů a bez zbytečného odkladu předložit výzvu
členům představenstva na vědomí.

7d) Schválení zákona o podmínkách sledování a použití zpravodajských prostředků ve
Francii
Představenstvo bere na vědomí informaci o zákonu o podmínkách sledování a použití
zpravodajských prostředků ve Francii a ukládá odboru mezinárodních vztahů ČAK
a legislativnímu odboru tuto problematiku nadále sledovat.

7e)

Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně + příloha „Aktuální vybrané informace
z EU“
JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za měsíc červenec – srpen 2015 a předložila pravidelný
přehled „Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie”, který je dostupný i na
webových stránkách odboru MEZ. Představenstvo bere toto shrnutí a přehled na vědomí.

8)

Matrika

8a)

Přehled počtu advokátů 08/2015
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni
1. září 2015 je zapsáno celkem 12 213 advokátů a 3 420 koncipientů.

6

Zápis z 21. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech
14. a 15. září 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

9)

Výchova a vzdělávání

9a)

Plán vstupních školení na rok 2016
JUDr. Miketa v souvislosti s předložením plánu vstupních školení na rok 2016 stručné
rekapituluje stávající stav na úseku vzdělávání koncipientů s tím, že ti koncipienti, kteří nestihli
absolvovat povinné semináře podle předchozí úpravy, mají možnost své povinnosti dodatečně
splnit a je jim individuálně povolován odlišný režim. JUDr. Miketa zaznamenal sporadické
hlasy o přetížení seminářů, nicméně poznatky z praxe jsou jiné – obvykle dochází k tomu, že se
chtějí přihlásit „všichni na všechno“ a následně dochází k četným omluvám a uvolňování místa.
S ohledem na to JUDr. Miketa navrhuje nepřijímat žádná opatření v organizaci těchto seminářů.
Pokud jde o rámcové semináře, zůstávají zachovány, došlo pouze k drobným terminologickým
změnám názvů, obsah zůstává zachován.
JUDr. Miketa doporučuje na začátku příštího kalendářního roku opakovat dotazníkovou akci
mezi koncipienty.
JUDr. Miketa předkládá plán vstupních školení koncipientů v roce 2016. Navrhuje, aby
představenstvo plán schválilo a zveřejnilo ve Věstníku advokacie. Představenstvo jednomyslně
návrh JUDr. Mikety schvaluje, legislativnímu odboru se ukládá zveřejnit tento plán ve
Věstníku.

9b) Rámcový program seminářů pro advokátní koncipienty na rok 2016
JUDr. Miketa předkládá rámcový program seminářů pro advokátní koncipienty. Představenstvo
návrh jednomyslně schválilo, odboru vnějších vztahů se ukládá program zveřejnit.

9c)

Termíny konání zkoušek mediátora v roce 2015 – II. pololetí
Představenstvo bere na vědomí termíny konání zkoušek mediátora v 2. pololetí 2015. Odboru
vnějších vztahů se ukládá termíny zveřejnit.

9d) Seznam zkušebních komisařů
Předseda informoval členy představenstva o tom, že v souladu s ust. § 52 odst 2 ZA písemně
požádal předsedu NS ČR o nominaci zkušebních komisařů a v souvislosti s tím předkládá
představenstvu seznam zkušebních komisařů s uvedením jejich účasti ve zkušebních senátech
v letech 2008 – 2015. Představenstvo ukládá předsedovi projednat materiál s předsedou
zkušební komise.

10)

Čerpání rozpočtů za rok 2014

10a) Čerpání rozpočtu ČAK za rok 2014
JUDr. Smejkal předkládá a komentuje písemnou zprávu o čerpání rozpočtu České advokátní
komory za rok 2014. U kapitoly výnosy předepsané zákonem byl vývoj pozitivní, stejně tak lze
7
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pozitivně hodnotit i rozpočtové kapitálové náklady. Díky rozpočtovým úsporám došlo k tomu,
že rozpočet nebyl zcela vyčerpán. V této souvislosti hospodářský a rozpočtový výbor
zpracovává tzv. vývojovou řadu pro lepší plánování v příštích letech. Poznamenává se, že
konkrétní čísla budou zveřejněna ve Věstníku ČAK.

10b) Čerpání rozpočtu sociálního fondu ČAK za rok 2014
JUDr. Smejkal předkládá a komentuje písemnou zprávu o čerpání rozpočtu sociálního fondu
ČAK za rok 2014, který je přebytkový obdobně jako čerpání rozpočtu ČAK budou konkrétní
čísla zveřejněna ve Věstníku. JUDr. Smejkal činí podnět k možné úpravě pravidel čerpání
sociálního fondu a to ve spolupráci s ostatními orgány ČAK, zejména s kontrolní radou.
Představenstvo předběžně souhlasí s návrhem na zvýšení rozpočtu regionů na rok 2016 na
částku 350 000 Kč a ukládá JUDr. Smejkalovi, JUDr. Papežovi a předsedovi projednat tento
návrh.

10c) Čerpání regionů za rok 2014
JUDr. Smejkal předkládá a komentuje čerpání rozpočtů regionů za rok 2014.
Představenstvo bere zprávu na vědomí.

10d) Návrh zúčtování fondu koncipientů za rok 2014 (věstník)
JUDr. Smejkal předkládá návrh na zúčtování fondu koncipientů za rok 2014. Fond vykazuje
mírný přebytek a hospodařilo se s ním v roce 2014 uvážlivě. Představenstvo schvaluje návrh na
zúčtování a ukládá LO zveřejnit, ve znění materiálu 10d). Představenstvo v této souvislosti bere
na vědomí detailní zúčtování fondu.

10e) Návrh zúčtování fondu koncipientů za rok 2014 (detailní náklady)
10f) Čerpání fondu předsedy ČAK
Představenstvo bere materiál na vědomí.

10g) Stav majetku ČAK ke dni 31. 12. 2014
JUDr. Smejkal předkládá a komentuje stav majetku ČAK ke dni 31. 12. 2014. Představenstvo
bere stav na vědomí a ukládá legislativnímu odboru stav zveřejnit.
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11)

Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)

11a) VOPOZA (I. – III.)
Představenstvo bere na vědomí zápis z jednání VOPOZA ve dnech 4. – 5. 6. 2015, dále bere na
vědomí výroční zprávu tohoto výboru. Anonymizovaný sborník stanovisek bude vydán
a distribuován advokátům na podzim 2015.
Předseda výboru VOPOZA JUDr. Marek Nespala seznámil členy představenstva s jednáními
zástupců VOPOZA a stručné komentoval stanovisko NS ČR ve věci domovních prohlídek
a prohlídek jiných prostor prováděných u advokátů. V této souvislosti poznamenává předseda,
že ČAK zveřejnila úplné znění na webových stránkách.
JUDr. Nespala komentoval výroční zprávu VOPOZA za rok 2014 a nejzávažnější případy, kdy
došlo k zásahu do práv advokátů. Informace budou v podstatné míře zveřejněny ve sborníku.
Předsedovi se ukládá, aby ve spolupráci s předsedou VOPOZA projednal a předložil
představenstvu návrh na vypracování srovnávací studie přípravných řízení a dále na možnou
úpravu trestně právních předpisů.
Představenstvo ukládá legislativnímu odboru předložit informaci o nové úpravě zákona
o veřejných zakázkách v oblasti právních služeb na listopadové zasedání představenstva.

11b) Diskriminace v ČR (zpráva veřejné ochránkyně práv)
Představenstvo bere na vědomí zprávu veřejné ochránkyně práv ze dne 29. 7. 2015 ve věci
přístupu obětí diskriminace ke spravedlnosti. Představenstvo podrobně projednalo obsah dopisu,
zejména podnět k tomu, aby ČAK zařadilo do seznamu oborů ve veřejně přístupné evidenci
advokátů vedené ČAK obor antidiskriminační právo. Odboru matriky se ukládá ve spolupráci
s tajemníkem toto zaměření vytvořit. Dále se odboru výchovy a vzdělávání ukládá zjistit
možnosti zařazení antidiskriminačního práva do přednášených témat.

11c) Nominace kandidáta do Kolegia (MSp ČR)
JUDr. Robert Němec v reakci na výzvu ministra spravedlnosti navrhuje jako kandidáta do
Kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP JUDr. Michala Syllu, s nímž možnou kandidaturu
projednal a jmenovaný s ní souhlasí. Představenstvo návrh jednomyslně schvaluje a pověřuje
předsedu sdělit nominaci vládnímu zmocněnci.

11d) Žádost o jmenování zkušebním komisařem
Představenstvo bere na vědomí žádosti o jmenování zkušebním komisařem s tím, že tyto žádosti
budou vyřešeny komplexně počátkem roku 2016.
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11e) 18. ročník světového fotbalového poháru advokacie
JUDr. Miketa informoval o probíhajících jednáních o možné účasti
světového fotbalového poháru advokacie.

ČAK na 18. ročníku

11f) Osobní prohlídky advokátů
Představenstvo projednalo sdělení AK Jansová-Veverka ve věci nedůstojných osobních
prohlídek advokátů při vstupu do soudní budovy. Představenstvo předsedovi ukládá věc
projednat s předsedkyní KS v Praze.

11g) Žádost o zálohu ze sociálního fondu
Tajemník bere zpět návrh na projednání poskytnutí zálohy ze sociálního fondu.

11h) Žádost o stanovisko (Ústavní stížnost)
Představenstvo projednalo žádost JUDr. PhDr. Stanislava Balíka o stanovisko ve věci obhajoby
manžela resp. osoby blízké. Tajemník přednesl návrh stanoviska, s nímž členové představenstva
předběžně vyslovují souhlas. Tajemníkovi se ukládá rozeslat členům představenstva návrh
stanoviska elektronickou poštou k vyjádření.

11i) Žádost o přiznání příspěvku (nástupce)
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

11j) Výběrové řízení IS - zpráva předsedy
Předseda stručně informoval členy představenstva o jednáních komise pro IT systém ČAK.
Komise by se měla sejít už naposled a formulovat doporučení pro představenstvo.

11k) Žádost o udělení záštity nad tenisovým turnajem „O Vánoční pohár české
a slovenské advokacie“
Představenstvo schvaluje záštitu předsedy ČAK pro sportovně-společenskou akci „O vánoční
pohár české a slovenské advokacie“ a finanční podporu této akce ve výši určené předsedou
ČAK s tím, že organizaci turnaji zajistí ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
Představenstvo schvaluje publikaci pozvánky na akci ve formátu A4 a reportáž z uskutečněné
akce v tištěné verzi Bulletinu advokacie.
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11l) Nabídka společnosti Assets MGM s.r.o.
Představenstvo bere na vědomí a nemá námitky proti případnému prodeji pohledávky ČAK za
bývalou advokátkou.

11m) Zástupce nezvěstného advokáta
Představenstvo souhlasí s rozšířeným informováním regionálních zástupců.

11n) Žádost o příspěvek na sportovní akci
Přítomný JUDr. Sedlatý žádá o příspěvek na tradiční sportovní hry v Nymburce ve dnech
2. - 4. 10. 2015 ve výši 70 000 Kč.
Představenstvo s poskytnutím příspěvku souhlasí.

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené.

Zapsal: Filip Anton

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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