Zápis z 35. schůze představenstva, která se konala ve dnech
9. a 10. ledna 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
9. ledna 2017
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec

JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Tomáš Matějovský
Mgr. Štěpán Holub

JUDr. Radim Miketa
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Jiří Všetečka

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Ladislav Krym

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka
JUDr. Irena Schejbalová

OMLUVENI:
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Vladimíra Glatzová

JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Jan Luhan

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

5)

Pozastavení právní praxe dle § 37 odst. 5. ve spojení s § 9 odst. 2 písm a) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST

Zápis z 35. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech
9. a 10. ledna 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Na to prohlásil předseda jednání představenstva v 17 hodin za přerušené.
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10. ledna 2017
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec

JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Tomáš Matějovský
Mgr. Štěpán Holub

JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Jiří Všetečka

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Ladislav Krym

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Johan Justoň
JUDr. Eva Indruchová
JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka
JUDr. Irena Schejbalová
Mgr. Miroslava Sedláčková

OMLUVENI:
JUDr. Vladimíra Glatzová

JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Jan Luhan

4)

Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Trvá úkol legislativního odboru připravit stručné právní posouzení a doporučení smluvní úpravy
ve věci výměnné praxe advokátních koncipientů a justičních čekatelů u Krajského soudu v Ústí
nad Labem na únorové představenstvo.
Trvá úkol předsedy ve věci zpracování metodiky ustanovování obhájců pro všechny OS.
Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Všetečky – návrh stanoviska ve věci ústavní stížnosti
skupiny senátorů k novele zákona o DPH ve věci kontrolních hlášení.
Konstatuje se splnění úkoly předsedy KR – odpověď Ing. Šupíkovi ve věci organizace
úschovních účtů advokátů.
Tajemník informoval o jednání s pojišťovacím makléřem.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
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KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Konstatuje se splnění úkolu legislativního odboru zveřejnit výsledky hospodaření Komory za
rok 2015 ve Věstníku ČAK.
Trvá úkol uložený PhDr. Chaloupkové, předsedovi a tajemníkovi - připravit videoinformaci na
březnové zasedání představenstva.
JUDr. Poledník a JUDr. Schejbalová informovali o přípravách semináře o rodinném právu
s advokátní komorou NOLA Neapol a ústavním soudem, která se bude konat v Brně dne
5. 5. 2017.
Na žádost předsedy zkušební komise se přesunuje úkol - srovnávací přezkum právnického
vzdělání na únorové zasedání představenstva.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Trvá úkol MEZ ve věci návštěvy Hong Kong Law Society v květnu 2017.
Trvá úkol OVV, Mgr. Němce, JUDr. Žižlavského a JUDr. Všetečky ve věci podání zprávy o
zkušebním provozu Twitteru pro červnové zasedání představenstva. Konstatuje se, že
Twitterový účet ČAK je od 1. 1. 2017 v provozu.
Konstatuje se splnění úkolu OVV a Mgr. Sedláčkové – informace o změně telefonních čísel.
Informace o výpadku systémů ČAK bude projednána na dnešním zasedání.
Trvá úkol bezpečnostního ředitele – posouzení návrhu na další zabezpečení systému KIS.
Konstatuje se splnění úkolu – hlasování per rollam o návrhu interiéru nádvorní budovy.
Mgr. Němec informoval o plánovaném setkání se zástupci ÚOHS ve věci mimořádně nízkých
cen.
Trvá úkol předsedy ve spolupráci s JUDr. Doležalovou a JUDr. Mokrým – iniciace schůzky
s vedením rozhodčího soudu.
Trvá úkol odboru MEZ (dostupná srovnávací analýza) a Mgr. Němce – jednání pracovní
skupiny pro výkon advokacie prostřednictvím online platformy.
Konstatuje se splnění úkolu LO ve věci stanoviska ČAK k návrhu novelizace zákona o
kybernetické bezpečnosti.
Tvá úkol OVV do 1. 2. 2017 zveřejnit výzvu advokátům k navrhování kandidátů do
představenstva, KR, KK a OKK na webu ČAK a následně v BA.
Trvá úkol předsedovi podepsat za ČAK memorandum CCBE o uznávání celoživotního
vzdělávání na jednání ve Vídni 24. 2. 2016.
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Trvá úkol MEZ nominovat JUDr. Burešovou na cenu za lidská práva.
Trvá úkol MEZ a OVV zveřejnit v BA rozhodnutí ESLP ve věci A. a B. proti Norsku.
Trvá úkol rešerše k rozdílovým zkouškám a projednání v pracovní skupině – schůzka.
Konstatuje se splnění úkolu MEZ ve věci zpracování propagačního informačního materiálu
„ochrana dat“.
Trvá úkol odboru MEZ informovat evropskou nadaci advokátů o zapojení ČAK do projektu
evropského zatýkacího rozkazu.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Trvá úkol tajemníka předložit na únorové představenstvo zprávu o prošetření stávajících
rámcových smluv k podnětu JUDr. Tomáše Hulvy.
Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Žižlavského – jednat o partnerství ČAK nad konferencí
Inovativní právníci. JUDr. Žižlavský k tomu uvádí, že jednal s panem Kramerem, vyjasnil si
s ním představu spolupráce z jejich strany, kterou přiblížil. Dále k tomu uvedl, že akci, které se
zúčastnil loňský rok, považuje za velmi dobře organizovanou, s účastí předních mezinárodních
kapacit, přičemž zaměření akce směřuje k odhadu trendů vývoje advokacie v evropském
prostoru, což považuje za velmi přínosné. Navrhuje nad rámec poskytnuté záštity poskytnout na
akci finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč s tím, že by předseda ČAK, případně jím pověřená
osoba pronesla úvodní slovo na konferenci, konference by se zúčastnilo více zástupců ČAK a
využilo by se prostoru pro oficiální názor ČAK v autorském komentáři HN a dvoustrany
v publikaci Inovativní právníci.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Návrh byl schválen.
Konstatuje se splnění úkolu - iniciativa VOPOZA k vydání stanoviska představenstva ČAK
k některým otázkám. Tato záležitost byla předložena legislativnímu a studijnímu kolegiu, které
nedoporučuje tuto problematiku pojmout jako stanovisko představenstva. Doporučuje se
vyjádřit k jednotlivým otázkám formou článku. To bylo projednáno se zástupci VOPOZA.
JUDr. Papežovi se ukládá sledovat činnost jednotlivých osob, které se k tomuto úkolu zavázaly
tak, aby číslo BA věnované činnosti VOPOZA vyšlo v dubnu 2017.

5)

Komplexní informační systém ČAK
Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem prací na komplexním
informačním systému ČAK. Mgr. Sedláčková podrobně popsala průběh prací s tím, že postup
probíhá v souladu se smlouvou a harmonogramem a 17. 1. 2017 začíná první fáze školení
zaměstnanců a kontrola migrace dat – I. fáze. Požadavek KR týkající se evidence kontrol
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úschov advokátů je ve stadiu přípravy a o výsledku bude informovat na příštím zasedání
představenstva. Konstatuje se, že hardware je instalován, začíná se s testovacím provozem a
kontrolou migrací dat.
Mgr. Sedláčková připomíná, že informační systém ČAK bude mimo provoz ve dnech
12. - 18. 4. 2017. V této souvislosti trvá úkol informovat advokátní veřejnost, soudy, policii a
vězeňskou službu o této skutečnosti.

6)

Stav oprav budov ČAK
Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem oprav budov ČAK. Na
základě rozhodnutí představenstva je rozpracováván projekt interiéru dvorní budovy v souladu
s tímto rozhodnutím a zhotovitel již začal postupovat podle tohoto projektu. Změny vyvolané
tímto rozhodnutím budou předloženy formou změnových listů a dodatku k SOD na příštím
jednání představenstva.
V Kaňkově paláci probíhá v současné době odstraňování vad a nedodělků v 1. PP tak, aby tam
od 17. 1. 2017 mohlo probíhat školení KIS. Místnost nové podatelny a obslužné prostory
v 1. NP budou připraveny k předání do konce ledna 2017 a od 1. 2. 2017 bude podatelna ČAK
přemístěna zpět do Kaňkova paláce.
Mgr. Sedláčková informovala představenstvo o průběhu kontroly památkové inspekce
Ministerstva kultury.

7)

Legislativa

7a)

Novela usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu
JUDr. Justoň seznámil představenstvo s návrhem novely usnesení představenstva ČAK o
prohlášení advokáta o pravosti podpisu. Po diskuzi, v níž nebyly vzneseny protinávrhy, dal
předseda o návrhu hlasovat.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh novely usnesení o prohlášení o pravosti podpisu byl schválen.

7b) Informace o jednání s ÚOHS (mimořádně nízká odměna advokáta)
Mgr. Němec a JUDr. Justoň informovali o písemné korespondenci mezi ÚOHS a ČAK ve věci
problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen. Mgr. Němec dále informuje, že probíhají
jednání k uspořádání schůzky.

7c)

Informace o jednání LRV
JUDr. Justoň informoval členy představenstva o obsahu jednání LRV. Představenstvo bere
informace na vědomí.
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7d) Informace o připomínkových řízeních
JUDr. Justoň informoval členy představenstva o aktuálních připomínkových řízeních.
Představenstvo bere informace na vědomí.

7e)

Ústavní stížnost (kontrolní hlášení DPH)
Předseda seznámil představenstvo s dopisem doc. Zdeňka Koudelky ve věci zrušení části
zákonné úpravy o kontrolním hlášení DPH, k němuž měla Komora zásadní výhrady. Pod
diskuzi představenstvo ukládá JUDr. Poledníkovi a JUDr. Schejbalové projednat s doc.
Koudelkou případnou spolupráci v následujícím legislativním procesu a organizování případné
konference na toto téma, která by se konala v Brně. JUDr. Poledníkovi a JUDr. Schejbalové se
ukládá informovat o průběhu jednání na únorové představenstvo.

9)

Sněm
PhDr. Chaloupková informovala představenstvo o průběhu příprav 7. sněmu ČAK. Předběžně je
stanoven den konání sněmu na 22. 9. 2017. V tento den je rezervován hotel, byla provedena
předběžná rezervace sčítání hlasů a audiovizuální techniky, jsou připraveny výzvy do BA a na
web ke kandidatuře, probíhá jednání s kandidáty do orgánů Sněmu, je předběžně zajištěna
organizace společenské části.
Tajemníkovi se ukládá předložit na únorové představenstvo stručnou zprávu o plnění úkolů
sněmu.

10)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)

10a) Ochrana dat - doporučení CCBE
JUDr. Mokrý seznámil představenstvo s doporučením CCBE k novým předpisům, které se
týkají ochrany osobních údajů, a to nařízení EP a Rady č. 2016/679 a směrnice 2016/680.
S přihlédnutím k tomu, že navrhovaná evropská úprava, která nabude účinnosti v I. polovině
roku 2018 může mít dopad do právních poměrů advokátů z hlediska uchovávání osobních
údajů. Doporučení CCBE obsahuje základní informace pro doporučený postup národních
advokátních komor v legislativním procesu. Po diskuzi se materiál postupuje LO, Mgr. Němec
projedná návrh doporučení v užší pracovní skupině. Předsedovi se ukládá projednat obsah
doporučení s JUDr. Tomášem Sokolem, a dále se materiál postupuje výboru zákonné advokátní
mlčenlivosti. Všem jmenovaným se ukládá předložit zprávu na březnové představenstvo.

10b) Judikát SDEU
Představenstvo vzalo na vědomí rozsudek SDEU k obecné povinnosti uchovávat údaje.
JUDr. Indruchová informuje o tom, že JUDr. Novák zpracovává článek pro BA. Odboru OVV
se ukládá zveřejnit odkaz na Twitteru.
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10c) CEELI institut - setkání s ruskými advokáty
Představenstvo vzalo informaci o setkání zástupců ČAK s představiteli Ruské federální
advokátní komory na vědomí.

10d) ECBA - konference v Praze
Představenstvo projednalo návrh rozpočtu ČAK na organizaci konference ECBA, která
proběhne v Praze ve dnech 21. - 22. dubna 2017 a vyslovilo s návrhem souhlas.
Odboru MEZ se ukládá informovat Unii obhájců.

10e) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za prosinec 2016
JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za prosinec 2016 a předložila pravidelný přehled
„Aktuální vybrané informace z dění na poli Evropské unie za listopad-prosinec 2016“, který je
dostupný na webových stránkách odboru MEZ i v Bulletinu advokacie online. Představenstvo
bere toto shrnutí a přehled na vědomí.

11)

Matrika

11a) Přehled počtu advokátů 12/2016
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 2. ledna
2017 je zapsáno celkem 12 752 advokátů a 3 251 advokátních koncipientů.

14)

Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)

10a) Plán činnosti regionálních středisek v roce 2017
JUDr. Mrázek předložil představenstvu plán činnosti regionálních středisek na rok 2017.
Představenstvo bere plán na vědomí.
JUDr. Mrázek dále navrhuje, aby představenstvo schválilo příspěvek na? pořádání akcí, které
jsou organizovány třetími osobami, a to: Pražský právnický podzim, Ples MS v Praze,
Právnický ples v Plzni a Právnický ples MU v Brně.
Představenstvo jednomyslně návrh schválilo.
Představenstvo vyslovuje poděkování regionálním představitelům za jejich činnosti pro
advokacii.
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10b) Zpráva o činnosti pobočky ČAK v Brně
JUDr. Schejbalová seznámila představenstvo s obsahem zprávy o činností pobočky ČAK v Brně
za rok 2016. Představenstvo bere zprávu na vědomí a vyslovuje poděkování JUDr. Poledníkovi
a JUDr. Schejbalové za vedení pobočky.

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

10c) Žádost o záštitu nad Právnickým plesem
Předseda předložil žádost spolku Všehrd o záštitu právnického plesu, představenstvo schvaluje
záštitu a finanční příspěvek ve stejné výši, jako minulý rok, a to ve formě daru ze SF.

10d) Informace o zasedání Kolegia expertů
Mgr. Němec předkládá informaci o zasedání Kolegia expertů k výkonu rozsudků ESLP a
provádění Evropské úmluvy o lidských právech, když je plánovaná změna ustanovení § 158
odst. 5 tr. ř. a legislativní úpravy zákona o odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné
moci. LO se ukládá sledovat legislativní práce na těchto právních předpisech a dále
spolupracovat s Mgr. Michalem Syllou, zástupcem ČAK v Kolegiu.

10e) Náměty členů představenstva
JUDr. Miketa předkládá žádost o příspěvek na sportovní akci – MS advokacie ve fotbale
v Mariboru v květnu 2017. Celkový rozpočet za reprezentaci ČAK činí 480 000 Kč, přičemž se
žádá o příspěvek ve výši 170 000 Kč.
JUDr. Miketa doplňuje informaci o této akci tak, že jde o akci celosvětovou, v loňském roce se
účastnilo 34 týmů, délka trvání je 10 dnů a všechny ostatní náklady si nesou účastníci ze svého.
Pro: 8

Proti: 1

Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen, prostředky budou poskytnuty ze SF v rámci výdaje na sportovní akce.

Na to prohlásil předseda jednání za ukončené.

Zapsal: Filip Anton

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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