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7. ledna 2013 

Přítomni: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Jan Brož 
JUDr. Antonín Mokrý 
 
 

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

JUDr. Petr Čáp 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Ladislav Krym 
 
PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Marcela Marešová 
JUDr. Jan Syka 

Omluveni: JUDr. Petr Poledník, JUDr. Vladimír Papež, JUDr. Vladimíra Glatzová, JUDr. Irena 
Schejbalová 

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

Neveřejná část 

Konec neveřejné části 

4) Kontrola úkolů zápisu 33. schůze 

Předseda zahájil kontrolu zápisu 33. schůze představenstva. Předseda informoval přítomné o 
obsahu přijaté novely vyhlášky 177/1996 Sb.  

Trvá úkol obstarání stanoviska pro přípustnost a zákonnost kopírování databáze komerčními 
společnostmi. Předsedovi a tajemníkovi se ukládá, aby v této věci dále jednali. 

Trvá úkol předsedovi projednat obsah jednání pracovní skupiny MSp ČR ve věci užívání 
výpočetní techniky ve věznicích v souvislosti s tzv. elektronizací soudních spisů.  

Trvá úkol JUDr. Papežovi předložit koncepční změnu v souvislosti se sloučením zkušebních 
předmětů u advokátních zkoušek na únor 2013. 

Předseda informoval členy představenstva o tom, že došlo k podpisu smlouvy o spolupráci 
s Bruselskou advokátní komorou dne 11. 12. 2012. 

Předseda dále informoval o tom, že uzavřel dodatek k pojistné smlouvě. 

Trvá úkol legislativnímu odboru připravit rozbor materiálu Vlády České republiky – katalog 
vzorových zadávacích dokumentací na veřejné zakázky. 

JUDr. Mokrý a JUDr. Čáp informují o tom, že JUDr. Čáp byl zapojen v rámci CCBE do prací 
na jednotném etickém kodexu a nadále bude v této záležitosti za ČAK jednat. JUDr. Čáp se již 
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zúčastnil zasedání mezinárodní sekce ČAK a problematika s ním byla projednána; návrh 
jednotného etického kodexu bude projednáván v rámci MEZ. 

Předseda informuje představenstvo o tom, že projednal s JUDr. Jirouskem jeho účast na 
zahájení soudního roku v Londýně.  

Trvá úkol předsedovi projednat participaci na finančních nákladech zahraničních cest 
s Mgr. Pohlem, JUDr. Dubeckou a JUDr. Doležalovou.  

Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Doležalové – materiál týkající se mediačních zkoušek. 

Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Uhlíře – činnost v rámci programu Leonardo da Vinci – 
záležitost bude projednávána v rámci MEZ. 

Splněn úkol odboru Matriky v uvádění počtu tzv. přidružených advokátů. 

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

Neveřejná část 

Konec neveřejné části 

3) Zastavení řízení 

Neveřejná část 

Konec neveřejné části 

Předseda prohlásil v 17:00 jednání představenstva za přerušené. 
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8. ledna 2013 

Přítomni: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Jan Brož 
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 Mrázek 
JUDr. Jiří Všetečka 

JUDr. Petr Čáp 
JUDr. Jan Luhan 
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Ladislav Krym 
 
JUDr. Irena Schejbalová 
JUDr. Martina Doležalová 
PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Johan Justoň 
JUDr. Jaroslava Macková 
JUDr. Marcela Marešová 
JUDr. Jan Syka 

Omluveni: JUDr. Vladimíra Glatzová 

5) Legislativa 

5a) Bezplatná právní pomoc 

K písemnému materiálu dodává JUDr. Schejbalová, že byl zpracován na základě požadavků a 
poznatků regionálních zástupců ČAK, zejména z důvodu zneužívání bezplatných právních 
porad. Smyslem takové informace je to, aby byli žadatelé již od počátku seznámeni s tím, že 
tato BPP je poskytována pouze žadatelům, u nichž jsou dány nepříznivé majetkové poměry a 
zahrnuje pouze informativní právní poradu, nikoli komplexní právní službu s přezkoumáním 
všech aspektů případu. Zejména v poslední době roste počet případů, kdy je institut BPP 
zneužíván. 

Po diskusi představenstvo pověřuje legislativní odbor, aby ve spolupráci s tajemníkem a 
JUDr. Schejbalovou připravili finální verzi informace o bezplatné právní pomoci ve formě 
poučení pro žadatele. 

5b) Informace o advokátním tarifu – ústní informace 

JUDr. Papež poskytl členům představenstva informaci o poslední novelizaci advokátního tarifu 
a kárného a zkušebního řádu. 

5c) Návrhy zákonů projednávaných ke dni 30. 12. 2012 v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR – přehled 

Představenstvo bere na vědomí seznam návrhů zákonů projednávaných v Poslanecké sněmovně. 
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5d) Pojištění advokáta při určení Komorou k poskytnutí právních služeb 

JUDr. Papež a JUDr. Schejbalová informovali představenstvo o problému vznikajícím při 
ustanovování/určování advokátů v soudních řízeních, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 
limit pojistného plnění ustanoveného/určeného advokáta. 

Po diskusi představenstvo pověřuje tajemníka, JUDr. Papeže a JUDr. Schejbalovou obstaráním 
podrobnějších informací o četnosti těchto případů a projednání této záležitosti s pojišťovnou. 

V případě potřeby bude v individuálních a odůvodněných případech rozhodovat představenstvo. 

6) Mezinárodní 

Mezinárodnímu odboru se ukládá do únorové zprávy předložit přehled zástupců ČAK u CCBE. 

JUDr. Mokrý dále informuje o rozhodnutí ESLP ze dne 6. 12. 2012 ve věci Michaud vs. France. 
Představenstvo ukládá mezinárodnímu odboru, aby ve spolupráci s odborem vnějších vztahů 
zveřejnil o tomto rozhodnutí rozsáhlejší zprávu na webových stránkách, případně v Bulletinu 
advokacie. 

6a) CCBE – jednotný etický kodex  

JUDr. Mokrý informoval představenstvo o návrhu CCBE, který se týká jednotného etického 
kodexu. V souladu s předchozím rozhodnutím ČAK nominovala do deontologické komise 
JUDr. Petra Čápa. JUDr. Mokrý podrobněji odůvodnil obsah návrhu. 

6b) Projekt Leonardo da Vinci Mobility (projekt Mobility) – pro informaci 

JUDr. Mokrý seznámil představenstvo s aktuální situací v projektu Leonardo da Vinci Mobility. 
V diskusi vystoupil JUDr. Uhlíř, který nadále považuje účast ČAK za užitečnou a vhodnou a 
navrhuje, aby se ČAK do tohoto projektu přihlásila. 

Po diskusi JUDr. Mokrý navrhuje, aby odbor MEZ byl pověřen zpracováním tzv. ideového 
návrhu projektu, avšak aby ekonomickou stránkou tohoto projektu byla pověřena osoba 
s ekonomickým vzděláním z aparátu ČAK. 

Pro: 7 Proti: 1  Zdrželi se: 1 

6c) Rozpočet na kongres Světového fóra mediačních center UIA 

Představenstvo bere na vědomí specifikaci rozpočtu s odvoláním na schválení této částky 
představenstvem, které se konalo v březnu 2012. 

6d) Návrh etického kodexu advokáta – mediátora ke schválení formou stavovského 
předpisu 

Po obsáhlé diskusi se návrh vrací legislativnímu odboru k dalšímu zpracování, včetně přípravy 
důvodové zprávy s termínem předložení květen 2013, přičemž v mezidobí je nutno návrh zaslat 
Kárné komisi a Kontrolní radě k vyjádření. 
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7) Matrika 

Představenstvo bere na vědomí přehled počtu advokátů a koncipientů k 21. 12. 2012. 

8) Odbor výchovy a vzdělávání 

JUDr. Miketa přednesl komentář k písemnému materiálu „zkoušky mediátora organizované 
ČAK“. K dnešnímu dni je přihlášeno 5 uchazečů, zkoušky se tedy vyhlašují v jednom termínu. 
Těmto zkouškám předcházejí zkoušky organizované MSp ČR. Představenstvo bere zprávu na 
vědomí. Odbor výchovy a vzdělávání se pověřuje, aby ve spolupráci s JUDr. Doležalovou řešil 
problematiku figurantů s přihlédnutím k počtu přihlášených uchazečů a místu konání zkoušky 
s požadavkem na minimalizaci nákladů figurantů. 

9) Různé 

Předseda seznámil představenstvo s nabídkou politické strany Národní socialisté – LEV21 
k účasti v odborné radě této politické strany pro spravedlnost a boj proti korupci. Představenstvo 
bere nabídku na vědomí. 

Předseda seznámil členy představenstva se stanoviskem VOPOZA č. 440/12-VEZP/41. 
Představenstvo bere toto stanovisko na vědomí.  

         Žádost o prominutí dluhu vůči ČAK:  

Neveřejná část: 

Konec neveřejné části 

JUDr. Luhan předkládá návrh na jmenování členky zkušební komise ČAK pro obor trestní 
právo: JUDr. Martina Hrbatová. Představenstvo návrh schvaluje a pověřuje předsedu, aby 
předložil návrh ministru spravedlnosti. 

JUDr. Krym předkládá návrh na jmenování člena zkušební komise ČAK pro obor obchodní 
právo: JUDr. Marek Görges. Představenstvo návrh schvaluje a pověřuje předsedu, aby předložil 
návrh ministru spravedlnosti. 

Předseda předložil žádost PF UK o příspěvek na reprezentační ples v Paláci Žofín. Po krátké 
diskusi představenstvo schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč. 

Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Předseda seznámil členy představenstva s dopisem JUDr. Jana Kalvody ze dne 18. 12. 2012. 
S přihlédnutím k závažnosti a délce trvání této záležitosti se předsedovi ukládá, aby ve 
spolupráci s tajemníkem pozval na únorové zasedání představenstva JUDr. Císaře a 
JUDr. Kalvodu. 

JUDr. Krym ve spolupráci JUDr. Miketou předkládá návrh na organizační opatření – vnitřní 
členění odboru matriky ČAK, jímž je vytvoření referátu evidence. Návrh souvisí se stále 
rostoucí agendou matriky a v rámci spolehlivého řízení a zastupitelnosti je vhodné tento referát 
vytvořit. 
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K dotazu Dr. Smejkala tajemník uvádí, že v případě potřeby půjde o mzdové náklady jedné 
osoby. 

Pro: 10 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

JUDr. Schejbalová předkládá zprávu o činnosti pobočky ČAK v Brně za rok 2012. JUDr. 
Schejbalová a JUDr. Poledník zprávu o činnosti pobočky stručně komentují a představenstvo 
zprávu schvaluje. 

Z podnětu předsedy a po krátké diskusi se na únorové jednání představenstva zahrnuje 
samostatný bod „jednání sněmu“. Předseda se pověřuje, aby ve spolupráci s legislativou a 
tajemníkem připravil zprávu, zejména za účelem dodržení předepsaných lhůt. 

10) 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 34. schůze představenstva ČAK ukončil. 

 
 
 
Zapsala: Miroslava Sedláčková Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym 


