
Zápis z 25. schůze představenstva, která se konala ve dnech  

1. a 2. února 2016 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

1. února 2016 

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 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 

JUDr. Petr Mrázek 

 

 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Ladislav Krym 

 

 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Jaroslava Macková 

JUDr. Marcela Marešová 

 

 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimír Papež 

 

Mgr. Štěpán Holub 

JUDr. Tomáš Matějovský 

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. b) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

4) Zastavení řízení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 



Zápis z 25. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech  

1. – 2. února 2016 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

 

2 

 

 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

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

 

Se souhlasem všech přítomných bylo přistoupeno k projednání bodu 5) Kontrola úkolů zápisu. 

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Trvá úkol předsedovi (s ohledem na nabytí účinnosti novely zákona o ochraně spotřebitele) 

požádat o status komory jako pověřeného subjektu. 

Konstatuje se splnění úkolu LO – návrh na změnu advokátního smírčího řádu (bude projednáno 

v rámci bodu legislativa). 

Trvá úkol JUDr. Schejbalové seznámit regionální představitele ČAK se změnou principů 

hospodaření regionálních středisek. 

Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Papeže na předložení změn v poradních orgánech ČAK. 

Konstatuje se, že ve věci řízení před NS ČR sp. zn. 30 Cdo 1711/2015 byla podána ústavní 

stížnost; ČAK vyčká rozhodnutí o této ústavní stížnosti. 

Trvá úkol odboru MEZ a BA seznámit advokáty s obsahem Yarrowovy studie a zprávy 

společnosti Copenhagen Economics. 

Trvá úkol OVV ve věci rezoluce a průvodce IBA pro AK. 

Konstatuje se splnění úkolu odboru OVV zveřejnit rozhodnutí ESLP z 1. 12. 2015. 

Trvá úkol předsedovi a JUDr. Smejkalovi a vedoucí HOO Předložit na dubnovém jednání 

představenstva informaci o personálním složení ČAK. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Konstatuje se splnění úkolu – oslovení členů komise pro výběr dodavatele pro opravy podloubí 

Kaňkova paláce a vnitřní budovy.  

Trvá úkol tlumočit MSp ČR nesouhlasné stanovisko ČAK k postupu MSp ve věci zkoušek 

insolvenčních správců. 

Mgr. Němec informuje o svém jednání s JUDr. Zoufalým ve věci Karlovarských právnických 

dnů. 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka ve věci správní žaloby v souvislosti s K 3/2012. 
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Jednání ve věci témat na společné jednání ČAK a NSS proběhne zítra. 

Trvá úkol JUDr. Čápovi – společné posuzování bezúhonnosti uchazečů s Exekutorskou 

komorou. 

JUDr. Krym dále předkládá s ohledem na výsledky hlasování per rollam dotaz, zda členem 

poradního orgánu ČAK (pracovní skupina pro problematiku migrantů) mohou být i koncipienti. 

Po obsáhle diskuzi převážil názor, že koncipienti mohou být členy tohoto poradního orgánu se 

souhlasem svých školitelů. O souhlas požádá vedoucí pracovní skupiny. 

 

Na to prohlásil předseda jednání představenstva v 17:05 za přerušené  
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2. února 2016 

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. Jan Mikš 

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. Antonín Mokrý Mgr. Štěpán Holub 

 

 

JUDr. Jan Luhan 

 

 

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

Bylo již projednáno v rámci prvního dne zasedání představenstva. 

6) Legislativa 

6a) Změna advokátního smírčího řádu 

Mgr. Němec předkládá představenstvu návrh na změnu usnesení představenstva ČAK č. 2/1998 

věstníku. V článku 1a) a vložením článku 21 a) s tím, že tato změna reaguje na novelu zákona o 

ochraně spotřebitele účinnou od 1. 2. 2016 a zavádí smírčí řízení ve spotřebitelských sporech a 

vytváří předpoklady pro ČAK požádat o pověření k řešení mimosoudních sporů mezi advokáty 

a spotřebiteli. 

JUDr. Justoň doplňuje navrhovanou úpravu o věcné odůvodnění funkčního období pověřeného 

advokáta s tím, že navrhovaná úprava odpovídá zákonné úpravě a předchozím diskuzím 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu. K tomu předseda doplňuje, že legislativní odbor již 

připravil návrh žádosti a s tím spojených listin (viz kontrola zápisu). 

K dotazu JUDr. Papeže doplňuje JUDr. Justoň, že Věstník s novelizací tohoto usnesení by mohl 

vyjít na konci února. 
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Předseda dal hlasovat o předloženém návrhu. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

6b) Změny v poradních orgánech 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro advokátní tarif. Jako předseda 

sekce navrhuje odvolání JUDr. Petra Koška. Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné 

nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým návrhem. 

 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro trestní právo. Předseda sekce 

JUDr. Jiří Císař navrhuje odvolání těchto členů:  

 JUDr. Jaroslav Bobek,  

 Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc.,  

 Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. 

A na jejich místo navrhuje jmenování členy:  

 JUDr. Pavel Berger, 

 JUDr. Jan Vidrna, 

 JUDr. Petr Škvain, 

 JUDr. Petr Poledník, 

 JUDr. Roman Lamka, Ph.D., LL.M., MBA. 

Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým 

návrhem. 

 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro ADR. Předsedkyně sekce 

JUDr. Martina Doležalová navrhuje odvolání těchto členů:  

 JUDr. Štěpán Holub, 

 Mgr. Libor Úlovec. 

A na jejich místo navrhuje jmenování členy:  

 JUDr. Hana Lenghartová,  

 JUDr. Šárka Zusková,  
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 JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.,  

 JUDr. Eva Vaňková. 

Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým 

návrhem. 

 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro právo soukromé. Předseda sekce 

JUDr. Roman Premus navrhuje odvolání těchto členů (na jejich vlastní žádost):  

 JUDr. Radim Kuchta, 

 JUDr. Michal Žižlavský. 

A na jejich místo navrhuje jmenování členy:  

 JUDr. Martin Bohuslav, 

 JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M., 

 Daniel Hájek, 

 Mgr. Václav Vlk, 

 JUDr. Jakub Morávek, 

 Mgr. André Vojtek. 

Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým 

návrhem. 

Představenstvo ukládá JUDR. Papežovi projednat s JUDr. Premusem vznik sekce pro pracovní 

právo. 

 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro právo veřejné. Předseda sekce 

JUDr. J. Všetečka navrhuje odvolání těchto členů:  

 Doc. JUDr. Milan Kindl, 

 JUDr. Robert Bezděk, CSc., 

 JUDr. Vladimír Ježek, 

 JUDr. Ivo Palkoska. 

A na jejich místo navrhuje jmenování členy:  

 JUDr. Ing. Ondřej Moravec, 
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 JUDr. Marek Bilej, 

 Mgr. František Korbel, Ph.D., 

 JUDr. Monika Novotná, 

 JUDr. Petr Novotný, 

 Mgr. Petra Vrábliková. 

Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým 

návrhem. 

 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a 

mezinárodní vztahy. Předseda sekce JUDr. A. Mokrý navrhuje jmenování těchto členů:  

 JUDr. Eva Ropková  LL.M. 

 Hans Ulrich Theobald 

Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým 

návrhem. 

 

JUDr. Papež předkládá návrh na personální obměnu Sekce pro insolvenční právo. Předseda 

sekce JUDr. Michal Žižlavský navrhuje jmenování Mgr. Juraje Alexandera členem sekce. 

Předseda vznesl dotaz na protinávrhy - žádné nebyly. Představenstvo souhlasí s předloženým 

návrhem. 

6c) Věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci 

JUDr. Justoň seznámil členy představenstva s věcným záměrem zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci. 

Po obsáhlé diskuzi převážil názor, že navrhovaný postup MSp ČR konvenuje systému právních 

služeb poskytovaných v ČR advokáty a s koncepčním návrhem řešení představenstvo souhlasí. 

LO se ukládá vypracovat návrh stanoviska, který bude zohledňovat i legislativně-technické 

připomínky a varianty úprav. Mgr. Němcovi se v této věci ukládá nadále jednat s MSp ČR. 

6d) Rekodifikace trestního práva procesního 

JUDr. Čáp seznámil členy představenstva s pracovním materiálem Komise pro rekodifikaci 

trestního řádu, který je svým obsahem komparací dosavadních návrhů. 

Další informace budou poskytnuty v rámci plánované návštěvy členů pracovní skupiny 

(JUDr. Mečla a Vokouna) s tím, že JUDr. Čápovi se ukládá představenstvo nadále informovat o 

postupu prací. Dle sdělení JUDr. Poledníka je trestní sekce svolána na 16. 2. 2016. 
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Na pozvání představenstva se dostavili JUDr. Stanislav Mečl a JUDr. Rudolf Vokoun, CSc., 

členové pracovní skupiny MSp ČR pro přípravu nového trestního rádu. Předseda ČAK 

poděkoval za přijetí pozvání a JUDr. Mečl a JUDr. Vokoun informovali představenstvo o 

aktuální situaci a stavu prací na novém trestním řádu. Oproti dřívějším úvahám se navrhuje, aby 

základní zásady byly obsaženy ve zvláštních ustanoveních, zejména proto, aby nedošlo k jejich 

degradaci. Dále byl připraven návrh úpravy zajišťovacích úkonů a v současné době byl zástupce 

NSZ pověřen vypracováním návrhu úpravy přípravného řízení, kde se očekává snaha o 

„odformalizování“. V této souvislosti se podává to, že návrhy pracovní skupiny budou následně 

korigovány jednáními tzv. velké komise.  

V rámci odpovědi na dotazy členů představenstva byl prezentován požadavek na to, aby nová 

úprava zaručovala “fair trial“ trestního řízení s náležitým akcentem na práva obviněného a 

dostatečnými zárukami pro provádění obhajoby. JUDr. Mečl i JUDr. Vokoun vyjádřili ochotu 

s ČAK odborně spolupracovat s tím, že ve stávající situaci bude organizačně nejvhodnější 

realizovat kontakt s předsedou trestní sekce JUDr. Jiřím Císařem.  

Předseda poděkoval JUDr. Vokounovi a JUDr. Mečlovi za informování představenstva. 

Předsedovi se ukládá s JUDr. Císařem projednat další postup v této věci.  

6e) Informace o připomínkových řízeních 

Představenstvo bere na vědomí informace LO o aktuálních připomínkových řízeních. 

Představenstvo bere na vědomí informace Mgr. Němce o jednáních na ÚPV v sekci pro reformu 

justice, kde byla projednávána první kapitola tzv. „bílé knihy“, která se věnuje výběru soudců a 

jejich kariernímu řádu. Zejména upozorňuje na stále větší překážky propustnosti právnických 

profesí a s tím spojený dle jeho názoru negativní trend uzavírání justice příchodu odborníků 

z jiných oblastí. 

Představenstvo ukládá Mgr. Němcovi obstarat a předložit diskutovaný materiál na příští 

představenstvo. 

Dále představenstvo bere na vědomí setkání s představiteli LRV z řad advokacie s poslanci a 

senátory. 

6f) Informace o jednáních LRV 

Představenstvo bere na vědomí informace LO o jednáních LRV. 

7) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

7a) Seminář na téma „svoboda projevu“ 

Představenstvo projednalo záměr uspořádat seminář s Asociací Masaryk, a to na téma „svoboda 

projevu“ a s návrhem souhlasí. 
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7b) Kauza Peterka & Partners 

Představenstvo ČAK projednalo případ advokátní kanceláře Peterka & Partners  a ukládá 

Odboru MEZ, aby ohledně této věci informovalo CCBE a Chorvatskou advokátní komoru. 

Představenstvo pověřuje předsedu, aby v rámci Vídeňské prezidentské konference tento případ 

projednal a informoval představenstvo o výsledku jednání. 

7c) Výměnný pobyt advokátů a advokátních koncipientů 

Představenstvo projednalo návrh multilaterálního výměnného pobytu advokátů a advokátních 

koncipientů a vyslovilo souhlas se zapojením do projektu. JUDr. Smejkal k dotazu sděluje, že 

pro účast advokátu na tomto projektu lze využít prostředků sociálního fondu. 

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

7d) Informace o Evropském ústavu pro znalecké posudky a soudní znalce 

Představenstvo vzalo na vědomí informace o Evropském ústavu pro znalecké posudky a soudní 

znalce a dále též projednalo návrh na členství ČAK v EEEI. Po diskuzi představenstvo rozhodlo 

tak, že se ČAK zatím nebude ucházet o plnohodnotné členství, ale bude nadále s EEEI 

spolupracovat. 

7e) Cestovní zpráva Mgr. Krutiny 

Představenstvo bere na vědomí cestovní zprávu Mgr. Krutiny z jednání výkonného a poradního 

výboru ECBA a z konference „Trestní justice“. 

Zpráva se postupuje trestní sekci. 

7f) Seminář ERA 

Představenstvo bere na vědomí informace o semináři ERA na téma „Listina základních práv EU 

v praxi“, který se bude v Praze konat 25. -26. dubna 2016. 

7g) Informace o DPH ve Francii a Belgii 

Představenstvo bere na vědomí informace o odčitatelnosti DPH z právních služeb ve Francii a 

Belgii. Odboru MEZ se ukládá věc nadále monitorovat a informovat představenstvo o 

případném rozhodnutí. 
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7h) Rozhodnutí ESLP o svobodě projevu 

Představenstvo bere informaci o rozhodnutí ESLP z 12. ledna 2016 ve věci španělského 

advokáta Rodrigueze Ravelo (48074/10) na vědomí. 

JUDr.. Indruchová informuje o tom, že BA zveřejní článek o tomto rozhodnutí. 

7i) Přehled nákladů zahraničních cest 

Představenstvo bere na vědomí hodnocení výše nákladů na zahraniční služební cesty za rok 

2015. 

7j) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně 

JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za měsíc prosinec 2015 a leden 2016 a předložila 

pravidelný přehled „Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie za listopad-

prosinec 2015“, který je dostupný na webových stránkách odboru MEZ a nově i v Bulletinu 

advokacie online. Představenstvo bere toto shrnutí a přehled na vědomí. 

7k) Evropské řízení o drobných nárocích v přeshraničních sporech 

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o revidovaném nařízení o evropském řízení o 

drobných nárocích v přeshraničních sporech. 

Věc se postupuje LO. 

7l) Informace o IBA příručce pro mezinárodní výměnu informací ohledně 

disciplinárních sankcí vůči advokátům 

JUDr. Čáp informoval o IBA příručce pro mezinárodní výměnu informací o disciplinárních 

sankcích. 

8) Matrika 

8a) Přehled počtu advokátů 1/2016 

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

1. lednu 2016 je zapsáno celkem 12 337 advokátů a 3 468 advokátních koncipientů. 

9) Informační systém ČAK 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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10) Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

10a) Zápis ze zasedání kontrolní rady konané dne 4. 12. 2015 

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady konané dne 4. 12. 2015. 

10b) Schválení zkušebních komisařů pro advokátní zkoušky 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

10c) Zápis z prvního zasedání Kolegia expertů k provádění rozsudků ESLP a provádění 

Evropské úmluvy o lidských právech 

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Kolegia expertů a vyslovuje poděkování za 

předloženou zprávu. 

10d) Podnět k řešení aktuálních problémů insolvenčního řízení 

Představenstvo bere na vědomí podnět Mgr. Sofie Pondikasové ve věci insolvenčních návrhů a 

činností insolvenčních správců a tím souvisejících postupů soudů. Věc se postupuje insolvenční 

sekci. JUDr. Žižlavskému se ukládá informovat představenstvo o dalším postupu v této věci. 

10e) Podnět k ochraně trhu s právními službami 

Představenstvo projednalo podnět Mgr. Jana Boučka, věc se postupuje LO a JUDr. Hokemu 

k vyřízení.  

10f) Žádost o záštitu nad ELSA Moot Court Competition 

Představenstvo projednalo žádost ELSA Brno o záštitu a příspěvek na EMC2 – celosvětově 

simulovaný soudní spor a rozhodlo tak, že záštitu poskytuje a finanční příspěvek poskytne 

předseda s tím, že o výsledku akce organizátoři zveřejní článek v BA. Přítomná JUDr. 

Schejbalová se žádá o projednání záležitosti se zástupcem ELSA. 

10g) Nabídka spolupráce – Economia a.s. 

Představenstvo projednalo žádost o záštitu ČAK na akce mediálního domu Economia: 

 panelová debata „Česko v době dluhů“ 

 mezinárodní konference „Innovative Legal Services Forum 2016“ a publikace „Inovativní 

právníci“ 

Představenstvo vyslovilo souhlas se záštitou a pověřuje Mgr. Němce dalším jednáním v této 

věci. Představenstvo dále rozhodlo o tom, že se finančně v akci angažovat nebude. 
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10h) Žádost o záštitu - Právnický ples Spolku českých právníku Všehrd 

Předseda informoval o Právnickém plesu Spolku českých právníku Všehrd, který se bude konat 

dne 27. 2. 2016 a jemuž předseda tradičně udělil záštitu 

10i) Informace předsedy o mediálních záležitostech (bez materiálů) 

Předseda informoval členy představenstva o publikovaných novinových článcích, rozhovorech a 

mediálních výstupech, které se týkaly ČAK a advokacie. 

10j) Společný seminář ČAK a NSS ČR (bez materiálů) 

JUDr. Čáp informoval o návrzích společných témat společných témat na společný seminář, 

který se bude konat dne 30. 3. 2016 v prostorách NSS ČR v Brně. Po jednání představenstva 

předseda představenstva, předseda KK, OKK a KR připraví návrh tematických okruhu pro 

diskuzi předsedovi NSS. 

10k) Osobní prohlídky advokátů 

Předseda seznámil členy představenstva s dopisem předsedy NS ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, 

ve kterém předseda NS informuje o svých jednáních se všemi předsedy KS, VS a NS ve věci 

nedůstojných osobních prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov. 

Předsedovi se ukládá seznámit s obsahem odpovědi advokátní veřejnost. 

10l) Žádost o příspěvek na mezinárodní turnaj advokátů ve fotbale 

JUDr. Miketa přednáší žádost na 18. mistrovství světa advokátů v kopané ve dnech 

13. – 22. 5. 2016 ve Španělsku. 

S ohledem na náročnost celé akce, její délku a náklady navrhuje JUDr. Miketa částku 

300 000 Kč. Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Představenstvo tento návrh schválilo. 

10m) Žádost o poskytnutí sponzorského daru na benefiční akci 

Představenstvo projednalo žádost Domova Na hrádku se sídlem Červený Hrádek 45 o 

příspěvek. S přihlédnutím k tomu, že akce nemá souvislost s výkonem advokacie, 

představenstvo žádosti nevyhovuje. 

10n) Zpráva o činnosti pobočky ČAK v Brně za rok 2015 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti pobočky ČAK v Brně za rok 2015. 
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10o) Plán regionálních středisek ČAK 2016 

JUDr. Mrázek předkládá představenstvu ke schválení plán regionálních středisek ČAK na rok 

2016. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Představenstvo schvaluje plán regionálních středisek na rok 2016. 

10p) Zpráva o činnosti KIC ČAK 2015 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Knihovního a informačního centra ČAK za 

rok 2015. 

10q) Žádost o záštitu – Štvorlístok pre talenty 

Představenstvo projednalo žádost organizátorů akce o záštitu a rozhodlo neposkytnout záštitu 

ani příspěvek, neboť charakter akce nesouvisí s výkonem advokacie. 

10r) Poskytování právní pomoci pro bono uprchlíkům 

Představenstvo projednalo návrh Mgr. Holuba, pověřeného zástupce ČAK pro právní pomoc 

uprchlíkům a jeho zprávu o poskytování právní pomoci uprchlíkům spolu s předloženým 

návrhem dohody o spolupráci s uprchlickým zařízením v Praze. 

Představenstvo bere návrh na vědomí. 

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

JUDr. Poledník seznámil členy představenstva s dopisem JUDr. Kracíka z 21. 1. 2016. 

Představenstvo bere dopis na vědomí. 

 

JUDr. Schejbalová informovala o průzkumu využívání centrální evidence rozhodnutí, dostupné 

na webových stránkách MSp ČR. Po krátké diskuzi představenstvo souhlasí, aby byl průzkum 

zveřejněn v News. 

Na to prohlásil předseda jednání za ukončené. 

 

Zapsal: Filip Anton Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym  


