
Zápis z 24. schůze představenstva, která se konala ve dnech  

14. a 15. prosince 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

14. prosince 2015 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Petr Poledník 

JUDr. František Smejkal 

Mgr. Robert Němec 

 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Jiří Všetečka 

JUDr. Michal Žižlavský 

JUDr. Lenka Vidovičová 

JUDr. Vladimíra Glatzová 

Mgr. Štěpán Holub 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 

 

 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Ladislav Krym 

 

 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Jaroslava Macková 

JUDr. Marcela Marešová 

 

 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimír Papež 

 

JUDr. Petr Mrázek 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Irena Schejbalová 

JUDr. Jan Luhan 

JUDr. Jan Syka 

 

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) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 



Zápis z 24. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech  

14. – 15. prosince 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

 

2 

 

 

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

5) Pozastavení výkonu praxe advokátního koncipienta 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

6) Zastavení řízení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

Se souhlasem všech přítomných členů představenstva bylo přistoupeno k projednání bodů 

programu č. 7, 9, 11 a 12. 

7) Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

Předseda informoval členy představenstva o svém jednání s předsedou NS ČR v Brně a s tím 

související korespondencí ve věci návrhu na ustanovení zkušebních komisařů z řad soudců dle 

§ 52 odst. 2 ZA, dále o ustanovování obhájců ex-offo prostřednictvím anonymizovaných 

telefonních čísel a dále o nedůstojných prohlídkách advokátů při vstupu do soudních budov. Po 

osobním jednání předseda informoval o všech výše uvedených problémech předsedu NS ČR 

dopisem s tím, že bylo přislíbeno projednání všech záležitostí a zjednání nápravy tam, kde je to 

nezbytné. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Písemná zpráva KR je zařazena v rámci bodu Různé. 

Konstatuje se splnění úkolu odboru vnějších vztahů zveřejnit zásady pro vstup ČAK do řízení 

před soudy a jinými orgány. 

Konstatuje se splnění úkolu Mgr. Němce ve věci odpovědi ministru spravedlnosti v záležitosti 

změny usnesení o prohlášení o pravosti podpisu. 

Tajemník informuje představenstvo o tom, že členové pracovní komise pro nový trestní řád 

doc. JUDr. Rudolf Vokoun a JUDr. Stanislav Mečl se pro zaneprázdnění nemohou zúčastnit 

dnešního jednání a jedná se o jejich účasti na příštím zasedání představenstva. 

Předseda informoval představenstvo o tom, že JUDr. Novák připravil podrobnou informaci o 

kauze Prakken d‘Oliveira 

Dále předseda konstatoval splnění úkolu odboru MEZ – překlad materiálů, na něž odkazovala 

předsedkyně CCBE v rámci svého dopisu předsedům komor. Předsedovi se ukládá 
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s místopředsedou JUDr. Mokrým a JUDr. Indruchovou zajistit vhodnou publikaci materiálu 

v médiích. 

Dále se konstatuje splnění úkolu odboru MEZ – překlady materiálu IBA jsou zařazeny v bodě 

10. 

Předseda informoval o průběhu semináře na téma advokátní mlčenlivosti v rámci Evropského 

dne advokátů a tématu svobody projevu. 

Konstatuje se splnění úkolu předsedy předložit písemný materiál s návrhem na opravy a úpravy 

hardwaru a softwaru ČAK. 

Na to předseda zahájil projednání bodu 9 – informační systém ČAK, věc bude projednávána 

jako neveřejná.  

9) Informační systém ČAK (JUDr. Vychopeň) 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

11) Matrika 

11a) Přehled počtu advokátů 11/2015 

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 1. 

prosinci 2015 je zapsáno celkem 12 319 advokátů a 3 500 koncipientů. 

12) Výchova a vzdělávání 

12a) Termíny konání zkoušek mediátora v roce 2016 – I. pololetí 

Představenstvo bere na vědomí termíny zkoušek mediátora v 1. pololetí roku 2016. 

 

Předseda prohlásil v 17:30 hod. jednání představenstva za přerušené. 
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15. prosince 2015 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Petr Poledník 

JUDr. František Smejkal 

Mgr. Robert Němec 

 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Lenka Vidovičová 

JUDr. Vladimír Papež 

JUDr. Michal Žižlavský 

JUDr. Vladimíra Glatzová 

JUDr. Jiří Všetečka 

Mgr. Štěpán Holub 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 

JUDr. Tomáš Matějovský 

JUDr. Petr Mrázek 

 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Ladislav Krym 

 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Marcela Marešová 

JUDr. Eva Indruchová 

JUDr. Johan Justoň 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

 

OMLUVENI: 

 JUDr. Jan Mikš 

 

 

JUDr. Jan Luhan 

 

 

7) Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

Tento bod byl již projednán v rámci prvního dne schůze představenstva dne 14. 12. 2015. 

8) Legislativa 

8a) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů před ČAK 

Mgr. Němec a JUDr. Papež předkládají materiál k institucionálnímu promítnutí novely zákona 

na ochranu spotřebitele (zatím neúčinné) do činnosti ČAK. Po obsáhlé diskuzi představenstvo 

rozhodlo tak, že se pro tyto účely přiměřeně použije smírčí řád a ukládá LO předložit návrh 

úpravy smírčího řádu pro účely řešení mimosoudních sporů spotřebitelů. Představenstvo pověří 

smírčí komisi výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Představenstvo ukládá 

předsedovi podat žádost o status komory jako pověřeného subjektu ve smyslu novely zákona. 

Představenstvo konstatuje, že ČAK je k činnosti institucionálně, personálně i materiálně 

vybavena. Administrativní podporu bude vykonávat kontrolní oddělení. Předsedou pověřený 

pracovník kontrolního oddělení bude předkládat důvodné návrhy smírčí komisi. 
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Se souhlasem všech přítomných členů představenstva bylo přistoupeno k projednání materiálu 

předsedy OKK ve věci ust. § 17 ZA. 

Po diskuzi představenstvo rozhodlo o tom, že k projednání této záležitosti využije také 

plánovanou pracovní schůzi se soudci NSS. 

8b) Změna principů hospodaření regionálních středisek ČAK 

JUDr. Smejkal předkládá návrh na změnu čl. I sdělení představenstva ČAK, kterým se stanoví 

principy hospodaření regionálních středisek ČAK tak, že v čl. 6 se částka 2500 Kč nahrazuje 

částkou 3500 Kč. Návrh podobně odůvodnil s tím, že byl již kladně předjednán na zářijovém 

zasedání. S ohledem na dobu projednávání a přijetí navrhuje účinnost od 1. 1. 2016. 

Pro:9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Představenstvo ukládá JUDr. Schejbalové seznámit regionální představitele s touto změnou. 

8c) Návrh na odvolání a jmenování členů poradních orgánů ČAK 

Představenstvo projednalo předběžný návrh na odvolání a jmenování členů poradních orgánů 

ČAK. S přihlédnutím k tomu, že poslední nominace přicházely ještě v pátek minulý týden, 

ukládá se JUDr. Papežovi, aby předložil souhrnný návrh, včetně jmenného seznamu a počtu 

členů. Materiál bude projednáván na příštím představenstvu. 

8d) Návrh věcného záměru zákona o státem zajištěné právní pomoci 

Mgr. Němec předložil představenstvu pracovní návrh věcného záměru zákona o státem zajištěné 

právní pomoci. JUDr. Justoň seznámil členy s aktuálním stavem prací s tím, že finální návrh 

věcného záměru zákona bude teprve po dalších úpravách rozeslán do připomínkového řízení a 

představenstvo vyslovuje souhlas s preferovaným návrhem na dílčí novelizace zejména 

procesních předpisů. 

8e) Připomínky ČAK k návrhům právních předpisů 

Představenstvo bere na vědomí informace LO o připomínkových řízeních 

8f) Informace o jednáních LRV 

Představenstvo bere na vědomí informace o jednáních LRV. 

8g) Osobní prohlídky advokátů při vstupech do soudních budov  

Představenstvo bere na vědomí dopis JUDr. Jaroslava Beránka, AK Pardubice 

a JUDr. Ladislava Salveta, AK Praha 4 ve věci ponižujících a zásady slušného chování 

porušujících prohlídek při vstupu do soudních budov, kdy předseda ČAK již tuto problematiku 

sdělil předsedovi NS, který přislíbil projednání s předsedy krajských soudů. Předsedovi se 

ukládá nadále tuto záležitost monitorovat. 
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8h) Rozsudek NS ČR – JUDr. Veselý proti MSp ČR (ČAK jako vedlejší účastník) 

Představenstvo bere na vědomí zprávu JUDr. Papeže o výsledcích řízení před NS ČR ve věci 

30 Cdo 1711/2015 a v právních závěrech zde NS ČR soudem přijatých. LO ve spolupráci 

s OVV se ukládá zveřejnit tento rozsudek. JUDr. Papežovi se vyslovuje pochvala za postup 

v řízení. 

9) Informační systém ČAK (JUDr. Vychopeň) 

Tento bod již byl projednán v rámci prvního dne schůze představenstva dne 14. 12. 2015. 

10) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

10a) Studie týkající se regulace advokacie 

Představenstvo bere na vědomí Yarrowovu studii, kterou zadala CCBE a zprávu společnosti 

Copenhagen Economics, kterou zadala Dánská advokátní komora týkající se regulace 

advokacie. 

Jde o materiály, které zadala EK v roce 2013 z důvodu zahájení veřejné konzultace 

k vyhodnocení účinnosti směrnice o osobním pohybu advokátů. Dánská studie je přibližně o 2 

roky starší. Smyslem studií je hodnocení efektivnosti, účinnosti a ekonomičnosti regulace 

právních služeb a volného pohybu advokátů. Odboru MEZ se ukládá seznámit advokáty 

s obsahem studie prostřednictvím Bulletinu advokacie v termínu do dubna 2016. 

10b) Rezoluce a Průvodce IBA pro advokátní komory o podnikání a lidských právech 

Představenstvo projednalo překlad finálního znění Rezoluce a Doporučení vydaných IBA a 

ukládá Odboru vnějších vztahů, aby tyto dokumenty zveřejnil na stránkách ČAK a v Bulletinu 

advokacie. 

Odboru vnějších vztahů se ukládá informovat o doporučení v News, úplné znění zveřejnit na 

webu Bulletinu advokacie, další informaci zveřejnit v Bulletinu advokacie a materiál se 

postupuje legislativnímu odboru k analýze s termínem do konce května 2016 s tím, že materiál 

bude také diskutován na společném zasedání ČAK a SAK. 

10c) Plán zahraničních cest pro rok 2016 

Předseda JUDr. Mokrý seznámil členy představenstva s plánem zahraničních cest. 

Představenstvo návrh plánu zahraničních cest schvaluje se změnami vzešlými z diskuze. 

Oboru MEZ se v této souvislosti ukládá předložit na příští představenstvo vyhodnocení plánu 

zahraničních cest za rok 2015. 
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10d) Informace o rozhodnutí ESLP o advokátní povinnosti mlčenlivosti 

Představenstvo bere informaci o rozhodnutí ESLP z 1. prosince 2015 na vědomí a ukládá 

Odboru vnějších vztahů informovat o tomto rozhodnutí v Bulletinu advokacie. 

10e) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za listopad 2015 

JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za měsíc listopad 2015. Představenstvo bere toto shrnutí 

na vědomí. 

Představenstvo vyslovuje JUDr. Indruchové pochvalu za organizaci výjezdního zasedání 

představenstva v Bruselu. 

11) Matrika 

11a) Přehled počtu advokátů 11/2015 

Tento bod byl již projednán v rámci prvního dne schůze představenstva dne 14. 12. 2015 

12) Výchova a vzdělávání 

12a) Termíny konání zkoušek mediátora v roce 2016 – I. pololetí 

Tento bod byl již projednán v rámci prvního dne schůze představenstva dne 14. 12. 2015 

13) Plán rozpočtů ČAK 

13a) Návrh rozpočtu ČAK pro rok 2016 

JUDr. Smejkal předložil představenstvu návrh rozpočtu ČAK pro rok 2016 a návrh komentoval 

s ohledem na předpokládané náklady a výnosy v souladu se zákonem. Dále uvedl, že návrh 

rozpočtu byl předložen KR, KK a OKK a všechny tyto orgány se k návrhu rozpočtu vyjádřily 

bez námitek s tím, že jejich činnost je v rozpočtu dostatečně zohledněna. 

K připomínce Mgr. Němce ve věci nákladové položky „mzdy“ se ukládá předsedovi, aby ve 

spolupráci s JUDr. Smejkalem a vedoucí hospodářského a organizačního odboru předložili na 

dubnovém zasedání představenstva zprávu o personálním složení zaměstnanců a jejich úkolech. 

JUDr. Smejkal doporučuje, aby odbor matriky zapisoval do seznamu advokátů a vydával 

osvědčení evropským usazeným a zahraničním advokátům až po ověření úhrady poplatku za 

vydání osvědčení (zápisného). 

Pro:9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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13b) Návrh rozpočtu sociálního fondu ČAK pro rok 2016 

JUDr. Smejkal předložil představenstvu návrh rozpočtu sociálního fondu ČAK pro rok 2016.  

Pro:9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

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

14a) Jmenování výběrové komise pro výběr dodavatele pro rekonstrukci podloubí 

Kaňkova paláce 

Na pozvání představenstva se dostavil Ing. arch. Zbyněk Pšenička, který prezentoval členům 

představenstva variantní stavební úpravy průchodu Kaňkova paláce. Po obsáhlé diskuzi dal 

předseda hlasovat o variantních návrzích a to verze A (bez restauračních prostor) verze B (s 

restauračními prostory). Pro verzi s restauračními prostory hlasovala většina členů 

představenstva. Na to předseda v rámci bodu 14 a) navrhl, aby představenstvo jmenovalo 

výběrovou komisi pro výběr dodavatele těchto stavebních prací, a navrhuje JUDr. Františka 

Smejkala, JUDr. Jiřího Všetečku, JUDr. Radima Miketu a JUDr. Františka Hrudku. Předseda 

dal hlasovat o tomto návrhu. 

Pro:8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

14b) Návrh na odpis pohledávek z obchodních vztahů ČAK v letech 2003-2006 

JUDr. Smejkal předložil návrh účetního odpisu pohledávek z obchodních vztahů ve stavu k 

22. 10. 2015.  

Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro:9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

14c) Jmenování zkušebních komisařů pro zkoušky insolvenčních správců 

Představenstvo bere na vědomí sdělení JUDR. Žižlavského ve věci požadavku MSp ČR na 

nominace zkušebních komisařů pro zkoušky insolvenčních správců, jimiž by měli být pouze 

advokáti, kteří nejsou insolvenčními správci a to v zájmu větší transparentnosti zkoušek. S tímto 

stanoviskem MSp ČR představenstvo nesouhlasí. JUDr. Žižlavský dále dává podnět, aby ČAK 

iniciovala podobný postup u nominací zkušebních komisařů z řad Komory daňových poradců 

ČR a Komory auditorů ČR. Představenstvo po diskuzi ukládá předsedovi toto nesouhlasné 

stanovisko k postupu MSp ČR tlumočit. 
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JUDr. Žižlavský dále navrhuje jmenování těchto zkušebních komisařů: 

 JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková, ev. č. ČAK 02808, Karlovo náměstí 287/18, 

120 00 Praha 2; 

 Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., ev.č. ČAK 00928, Vladislavova 46/3, 110 00 Praha 1; 

 JUDr. Přemysl Hochman, ev.č. ČAK 02259, Na Florenci 1025/1, 110 00 Praha 1; 

 Mgr. Karel Jandus, ev. č. ČAK 11073, Křižíkova 185/35, 186 00 Praha 8; 

 JUDr. Jitka Tutterová, ev.č. ČAK 05773, Ječná 550/1, 120 00 Praha 2; 

 JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D., ev. č. ČAK 08744, Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1; 

 JUDr. František Smejkal, ev. č. 5003, Klavíkova 1820/18, 370 04 České Budějovice; 

 JUDr. Petr Poledník, ev. č. 517, Příkop 843/4, 604 12 Brno. 

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu. 

Pro:8 Proti:0 Zdrželi se: 0 

14d) Zápis z výjezdního zasedání kontrolní rady konaného ve dnech 14. – 16. 10. 2015 

Představenstvo bere na vědomí zápis z výjezdního zasedání kontrolní rady konaného ve dnech 

14. – 16. 10. 2015. 

14e) Zápis ze zasedání kontrolní rady ze dne 13. 11. 2015 

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady ze dne 13. 11. 2015. 

14f) Karlovarské právnické dny 2016 

Představenstvo bere na vědomí dopis JUDr. Zoufalého z 11. 11. 2015 ve věci organizace 

24. konference Karlovarských právnických dnů a pověřuje Mgr. Němce k další komunikaci 

s JUDr. Zoufalým v rámci příprav konference. 

Na návrh Mgr. Němce představenstvo podmíněně schvaluje ve stejné výši jako v letošním roce, 

tedy 100 000 Kč. Definitivní rozhodnutí bude přijato s přihlédnutím k definitivnímu obsahu 

programu. 

14g) Výkon kárného rozhodnutí 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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14h) Anketa Zákon roku 2016 

Mgr. Němec předkládá představenstvu návrh na účast komory v anketě Zákon roku 2016. 

Odůvodnil klady a zápory, informace doplnil Mgr. Holub jako člen komise pro rok 2015. 

Předseda dal hlasovat o účasti ČAK v této anketě. 

Pro:2 Proti: 6 Zdrželi se: 1 

14i) Společný seminář ČAK a NSS 

Předseda informoval o jednání s předsedou NSS ČR ve věci meziresortního semináře o kárné 

problematice. Přítomný předseda KK se žádá o zpracování návrhu témat (s přihlédnutím 

k dnešnímu zasedání představenstva) a o volbu vhodného termínu dle návrhu NSS. Sekretariátu 

se ukládá poskytnout součinnost předsedovi KK. 

14j) Spolupráce EK a ČAK při posuzování bezúhonnosti svých uchazečů 

Předseda seznámil členy představenstva s dopisem prezidentky EK s žádostí o poskytnutí 

stanoviska ve věci společného posuzování bezúhonnosti svých uchazečů. 

Představenstvo žádá JUDr. Čápa o přípravu návrhu odpovědi do příštího představenstva. 

Příští jednání představenstva se bude konat ve dnech 1. – 2. února 2016. 

Na to prohlásil předseda jednání za ukončené. 

Zapsal: Filip Anton Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym  
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Dodatek k zápisu z 24. schůze představenstva konané ve dnech 14. a 15. prosince 2015  

Mezi prosincovou schůzí představenstva 2015 a únorovou schůzí představenstva 2016 bylo třeba 

předložit členům představenstva k hlasování per rollam (v lednu 2016 se schůze představenstva 

nekonala) návrh na doplnění usnesení představenstva ze dne 10. 1. 2006 o poradních orgánech ČAK z 

důvodu rozhodnutí o následujících otázkách: 

 

1) zda souhlasí s návrhem usnesení na změnu usnesení o poradních orgánech ČAK,  

2) zda souhlasí s ustanovením pracovní skupiny pro problematiku migrantů do a přes území 

České republiky,  

3) zda souhlasí se jmenováním členů této skupiny podle předloženého seznamu a  

4) zda souhlasí se jmenováním Mgr. Štěpána Holuba, náhradníka představenstva ČAK, vedoucím 

této pracovní skupiny. 

 

Termín ukončení hlasování byl stanoven na 8. 1. 2016. 

 

V termínu hlasovalo 10 členů představenstva o otázkách 1, 2 a 4 takto: 

 
Pro: 7  proti: 2  s výhradami (pouze předběžný souhlas): 1 

 

 
Po tomto hlasování se jeden člen představenstva původně hlasující pro, opětovně a ještě v termínu 

vyjádřil a připojil ke členům představenstva hlasujícím proti. Po odečtení jeho hlasu byl poměr 

hlasování tento: 

 
Pro: 6  proti: 3  s výhradami: 1 

 
Po termínu hlasoval jeden člen představenstva pro, ovšem s formulačními výhradami. 

 

Představenstvo schválilo návrh na doplnění usnesení ze dne 10. 1. 2006 o poradních orgánech ČAK, 

ustanovilo pracovní skupinu pro problematiku migrantů a zvolilo vedoucím této pracovní skupiny 

Mgr. Štěpána Holuba.  

 

K otázce č. 3 mělo více členů představenstva výhrady spočívající v nastolení otázky, zda v pracovní 

skupině mají být i koncipienti.  Protože jde o koncepční otázku, bude projednána na únorovém 

představenstvu.     

 

 

Zapsal: Filip Anton Schválil: JUDr. Ladislav Krym 

 


