Zápis z 33. schůze jednání představenstva, které se konalo ve dnech
3. – 4. prosince 2012 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
3. prosince 2012
Přítomni:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Petr Poledník

JUDr. Radim Miketa
JUDr. František Smejkal
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Michal Žižlavský

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Ladislav Krym
PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Jaroslava Macková
JUDr. Jan Syka

Omluveni: JUDr. Jan Brož, JUDr. Vladimíra Glatzová, JUDr. Irena Schejbalová

1)

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

Neveřejná část
Konec neveřejné části

2)

Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2, písm. a) ZA

Neveřejná část
Konec neveřejné části

4b)

Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta podle § 37 odst. 5 ve
spojení s § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění.

Neveřejná část
Konec neveřejné části

3)

Zastavení řízení

Neveřejná část
Konec neveřejné části

Předseda prohlásil v 17:20 jednání představenstva za přerušené.
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4. prosince 2012
Přítomni:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Petr Poledník

JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Radim Miketa
JUDr. František Smejkal
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Petr Mrázek

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Jan Luhan
JUDr. Ladislav Krym
JUDr. Johan Justoň
PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Jaroslava Macková
JUDr. Jan Syka

Omluveni: JUDr. Jan Brož, JUDr. Irena Schejbalová

5)

Kontrola úkolů zápisu 31. schůze
Předseda zahájil projednání bodu 5 – kontrola zápisu 32. schůze představenstva.
V záležitosti týkající se pracovní skupiny ke změnám advokátního tarifu – v mezidobí nedošlo
k žádným změnám.
Tajemníkovi se ukládá, aby upomenul vedoucího sekce pro právo duševního vlastnictví ve věci
vypracování stanoviska pro přípustnost a zákonnost kopírování databáze komerčními
společnostmi.
Předsedovi se ukládá, aby s JUDr. Tomášek Sokolem projednal obsah jednání pracovní skupiny
s MSp ČR ve věci užívání výpočetní techniky ve věznicích v souvislosti s tzv. elektronizací
soudních spisů.
Úkol JUDr. Papežovi předložit koncepční změnu v souvislosti se sloučením zkušebních
předmětů u advokátních zkoušek se přesunuje na únor 2013 a to z toho důvodu, že návrh byl
předložen sekcím, jimž musí být poskytnut dostatečný časový prostor k projednání.
Předseda informoval členy představenstva o tom, že v souladu se schválením návrhu smlouvy o
spolupráci s bruselskou AK byl naplánován podpis smlouvy v Bruselu na den 11. 12. 2012.
Předseda informoval členy představenstva o tom, že dne 17. 1. 2013 se uskuteční v Brně
společné jednání napříč justičními profesemi ve věci unifikace právních praxí a justičních
zkoušek.
Předseda dále informoval členy představenstva, že dodatek k pojistné smlouvě bude podepsán
dne 12. 12. 2012.

6a)

Vzorová zadávací dokumentace na právní služby
JUDr. Papež předkládá členům představenstva materiál Vlády ČR, který se týká katalogu
vzorových zadávacích dokumentací na veřejné zakázky na dodávky služeb a stavebních prací.
Materiál postoupil odboru legislativy předseda ČAK, jenž byl kontaktován JUDr. Perglem,
(předseda Asociace administrátorů veřejných zakázek) s tím, že tento materiál významným
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způsobem upravuje některé aspekty soutěže advokátů a že by bylo namístě, aby se
představenstvo obsahem tohoto materiálu zabývalo. Představenstvo ukládá legislativnímu
odboru, aby na lednové představenstvo připravilo rozbor tohoto materiálu.

6b)

Pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.
Předložený pozměňovací návrh byl stažen z programu jednání. Předsedovi se ukládá ve
spolupráci s legislativním odborem v této věci dále jednat.

6c)

Návrh zákona o zajištění právní pomoci v řízení před soudy a jinými orgány
JUDr. Papež předkládá souhrnný materiál včetně věcného záměru návrhu a odůvodnění zákona
o zajištění tzv. bezplatné právní pomoci s tím, že i když představenstvo dříve rozhodlo o tom, že
tato záležitost bude projednávána v lednu, je ČAK urgována o stanovisko v této věci.
S přihlédnutím k tomu, že listopadové představenstvo vyjádřilo zásadní nesouhlas s návrhem
MSp ČR, předkládá nyní legislativní odbor komplexní návrh, který obsahuje i analýzu současné
právní úpravy, právní úpravy EU, doporučení rady ministrů EU, judikaturu Ústavního soudu i
analýzu některých jiných mezinárodních úprav. Předložený návrh reflektuje dříve projednávané
návrhy ČAK s úpravami nutnými pro zachování nezávislosti ČAK.

Neveřejná část

Konec neveřejné části
Představenstvo ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s JUDr. Papežem předložil návrh
s podněty vzešlými z diskuse ministerstvu spravedlnosti k dalšímu jednání.

6d)

Návrhy zákonů projednávané ke dni 30. 11. 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR – přehled
Představenstvo bere na vědomí přehled návrhů zákonů projednávaných v PSP ČR.

7d)

CCBE – zpráva z Plenárního zasedání CCBE
JUDr. Mokrý předložil členům představenstva písemnou zprávu z plenárního zasedání CCBE
ve Štrasburku a zprávu komentoval. Za důležité považuje snahy o navázání intenzivnější
spolupráce s ESLP a schválení vyrovnaného rozpočtu CCBE. V souvislosti s pracemi na
jednotném etickém kodexu doporučuje širší zastoupení členů volených orgánů v těchto
komisích – představenstvo ukládá JUDr. Mokrému projednat účast s JUDr. Čápem.

7a)

Plán zahraničních služebních cest na rok 2013
JUDr. Mokrý a JUDr. Vychopeň komentovali předložený plán zahraničních cest z hlediska
jejich účelnosti a nákladů. V souvislosti se zahájením soudního roku v Londýně jako prestižní
akci se předsedovi ukládá projednat možnou účast s JUDr. Jirouskem. Návštěvu v barcelonské
AK v únoru obsadí JUDr. Uhlíř, evropské prezidentské konference se dále budou účastnit
JUDr. Papež a JUDr. Poledník. IBA Bar Leaders obsadí JUDr. Vychopeň po dohodě
s JUDr. Glatzovou. Předsedovi se ukládá s Mgr. Pohlem, JUDr. Dubeckou a JUDr. Doležalovou
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v souladu s pravidly zahraničních cest možnou participaci na finančních nákladech těchto cest,
Berliner Anwaltstage obsadí JUDr. Papež s tím, že počínaje říjnem 2013 se plán zahraničních
cest považuje za orientační s přihlédnutím k termínu sněmu ČAK.
Představenstvo dále k návrhu JUDr. Mokrého schvaluje plánovaný náklad pro společné
zasedání finančního výboru a představenstva CCBE.
Plán zahraničních cest se ve znění výše uvedených připomínek schvaluje.

7b)

Návštěva izraelských advokátů v Praze
Předseda předložil představenstvu návrh zpracovaný na základě požadavku izraelské AK na
organizaci a úhradu nákladů návštěvy izraelské delegace v ČR. Po obsáhlé diskusi
představenstvo většinou hlasů schvaluje navržený rozpočet nákladů spojených s podpisem
dohody, seminářem konaným na ČAK a obstaráním průvodce při prohlídce Prahy. V ostatních
záležitostech představenstvo pověřuje předsedu a místopředsedu JUDr. Mokrého jednat o další
organizaci a úhradě nákladů s tím spojených. JUDr. Žižlavský předkládá doplňující návrh v tom
smyslu, že ČAK nebude hradit náklady společenského večera.
Pro: 7

Proti: 1

Zdrželi se: 1

Doplňující návrh byl schválen.

7c)

Zajištění figurantů na zkoušky z mediace
JUDr. Doležalová doplňuje předložený návrh tak, že se ji v mezidobí povedlo zjistit výši
nákladů na odměnu figurantům ke zkouškám z mediace.
Po krátké diskusi představenstvo ukládá odboru výchovy a vzdělávání aby ve spolupráci
s JUDr. Doležalovou připravil na lednové zasedání představenstva materiál v této záležitosti,
který bude zahrnovat i základní ekonomickou kalkulaci nákladů celé mediační zkoušky.

7)

Mezinárodní odbor
Představenstvo bere na vědomí informace odboru MEZ uvedené v písemném materiálu pod
body e), f) a g).
JUDr. Uhlíř předkládá členům představenstva návrh projektu mobility s programu Leonardo da
Vinci pro stáže mladých advokátů a koncipientů. Navrhuje, aby mu bylo uloženo ve spolupráci
s MEZ rozeslat žádosti na spolupracující advokátní komory s žádostí o tzv. podporující dopis.
Součástí projektu je i účast na celodenním semináři. K dotazu tajemníka uvádí JUDr. Uhlíř, že
tento projekt nevyvolá na straně ČAK žádné náklady. JUDr. Uhlíř dodává, že úspěch v projektu
by znamenal možnost stáže pro cca 20 advokátů/koncipientů. Představenstvo po krátké diskusi
pověřuje odbor MEZ, aby ve spolupráci s JUDr. Uhlířem zahájilo práce na tomto projektu.
JUDr. Uhlířovi se ukládá představenstvo průběžně informovat o průběhu. Předsedovi se ukládá
podat příslušnou přihlášku opatřenou všemi listinami.
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8)

Matrika
Předseda předložil členům představenstva materiál odboru matrika – počet advokátů a
advokátních koncipientů. Představenstvo materiál bere na vědomí.
Pro účely informování advokátní veřejnosti představenstvo uvádí, že počet zapsaných advokátů
ke dni 26. 11. 2012 činí 10.984 a počet zapsaných advokátních koncipientů 3.663.
Z podnětu JUDr. Žižlavského se ukládá odboru matriky doplňovat následující přehledy vždy o
počet tzv. přidružených advokátů.

9)

Rozpočtový a hospodářský výbor ČAK
JUDr. Smejkal seznámil členy představenstva s obsahem a závěry jednání rozpočtového výboru,
jeho se účastnil i předseda ČAK. Rozpočtový výbor připravoval své návrhy na základě analýz
roku 2011 a údajů za 3 čtvrtletí letošního roku, zejména pokud jde o počty advokátů a
advokátních koncipientů a dosud nerealizované náklady či výdaje. Při svých úvahách
rozpočtový výbor zohledňoval taktéž mimořádné výdaje, k nimž patří zejména náklady spojené
s pořádáním sněmu ČAK (řádově 5 mil. Kč) zatím bez specifikace jednotlivých položek s tím,
že k úhradě některých nákladů sněmu se navrhuje využít prostředků ze sociálního fondu, kde
byly příslušné položky navýšeny. K dalším mimořádným nákladům patří náklady plánované
rekonstrukce nádvorní budovy a podloubí, které jsou stále ve fázi správního řízení.
S přihlédnutím ke stáří a kapacitě IT techniky, zejména serverů, nutnosti jejich zapojení do
systému tzv. základních registrů a s tím související náklady tel. ústředny, je nutno také počítat
s mimořádnými výdaji v této oblasti, které byly činěny na základě předloženého písemného
odhadu. V této souvislosti také poznamenává, že bude nutno s ohledem na stáří obstarat novou
ozvučovací a prezentační techniku ve školícím zařízení ČAK v Dunaji, kde rozpočtový výbor
doporučuje dle možností čerpat ještě z rezerv rozpočtu letošního roku. Rozpočtový výbor taky
kalkuloval s nutností částečné obnovy osobního autoparku s ohledem na vznikající nerentabilitu
provozu a stáří 6 let s tím, že se doporučuje řešit tuto investici prostřednictvím operativního
leasingu zařazeného v návrhu rozpočtu do položky služby.
S ohledem na shora uvedené tedy JUDr. Smejkal předkládá představenstvu a podrobně
komentuje:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu ČAK na rok 2013, který se navrhuje jako vyrovnaný;
b) návrh rozpočtu ČAK na rok 2013 rozdělený na části výnosy předepsané zákonem a náklady.
Předseda zahájil diskusi k předloženým návrhům.
Předseda dal hlasovat o předloženém rozpočtu sociálního fondu ČAK na rok 2013.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda dal hlasovat o předloženém rozpočtu ČAK na rok 2013 rozdělený na části výnosy
předepsané zákonem a náklady.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Představenstvo ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s tajemníkem provedl zveřejnění rozpočtu
ČAK ve věstníku.
Odpis pohledávky, náměty pro úpravy předpisů o hospodaření
Neveřejná část
Konec neveřejné části

10)

Různé
Předseda předkládá členům představenstva návrh na doplnění zkušebních komisařů takto:
a) ústavní a správní právo: JUDr. Tomáš Nahodil
b) trestní právo: Mgr. Tomáš Durdík, Mgr. Pavel Kras, JUDr. Tomáš Kaiser, JUDr. Jan
Skřipský
c) obchodní právo: JUDr. Olga Římalová, Mgr. Luboš Dörfl,
d) občanské, rodinné a pracovní právo: JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
V této souvislosti JUDr. Luhan předkládá k diskusi návrh na to, aby součástí návrhu ministru
spravedlnosti byl i návrh na to, aby někteří ze zkušebních komisařů byli jmenováni jako
komisaři i pro dva obory.
JUDr. Smejkal doporučuje, aby nominanti neadvokáti byli jmenováni v té části zkušební
komise, kde návrhy na jmenování přísluší soudům resp. ministrovi.
Představenstvo s návrhem JUDr. Luhana jednomyslně souhlasí s tím, aby v odůvodněných
případech a na návrh ČAK byl zkušební komisař jmenován i pro dva obory.
Předseda zkušební komise navrhuje, aby pro obor předpisy upravující poskytování právních
služeb byl jmenován předseda ČAK, JUDr. Martin Vychopeň a JUDr. Daniela Kovářová. Dále
navrhuje, aby JUDr. Stanislav Balík byl jmenován pro obor ústavní a správní právo.
Pro: 8

11)

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Náměty členů a náhradníků představenstva
Další náměty a připomínky k projednání nebyly, proto předseda poděkoval přítomným za účast
na jednání a ve 13:00 hodin jednání 33. schůze představenstva ČAK ukončil.

Zapsala: Miroslava Sedláčková

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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