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Zápis z 9. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), 

která se konala ve dnech 12. – 13. září  2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1 

 

12. září 2022 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. 

JUDr. Monika Novotná 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. 

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, 

Ph.D. 

Mgr. František Korbel, Ph.D.  

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa  

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Johan Justoň (od 16. 

hod.) 

 

On-line: 

JUDr. Irena Schejbalová 

(od 16. hod.) 

 

Za regionální zástupce: 

JUDr. Jan Malý 

 

 

OMLUVENI:  

JUDr. Tomáš Sokol 

 

 

 

 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Karel Brückler 

 

 

 

 

 

a) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii (dále též jen 

„ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

b) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta dle § 37 odst. 5 ve spojení 

s § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii (dále též jen „ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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c) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii (dále též 

jen „ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

d) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů advokátů dle § 37 odst. 3 ve spojení 

s § 37 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii (dále též jen „ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

e) Revokace rozhodnutí   

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

f) Zastavení řízení   

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

1a) Kontrola úkolů ze zápisu z 8. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)  

K bodu 1/2/10i) – Elektronické formuláře Ministerstva spravedlnosti (MSp) a jejich 

změny:   

Úkol: JUDr. Miketa informoval o komplikacích, jež advokátům způsobují předem nehlášené 

změny funkcionalit interaktivních formulářů a navrhl, aby zástupci ČAK projednali se 

zástupci MSp možnost předchozího avíza změny funkčnosti interaktivních formulářů. 

Představenstvo s tímto postupem souhlasilo a pověřilo předsedu a tajemníka, aby na tento 

problém upozornili při některém z dalších jednání mezi zástupci ČAK a MSp.   

Úkol trvá. 
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K bodu 1/8b) – Charta UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti násilí:  

Úkol: Představenstvo po obsáhlejší diskusi uložilo zástupkyni v UIA JUDr. Dolanské 

Bányaiové, aby ve spolupráci s příslušnými odbornými sekcemi ČAK připravila podkladové 

stanovisko pro představenstvo, aby na některé z příštích schůzí mohlo kvalifikovaně 

rozhodnout o případné ratifikaci Charty UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti 

násilí.  

JUDr. Bányaiová, JUDr. Novotná a Mgr. Gawlasová informovaly představenstvo o průběhu 

prací na podkladovém stanovisku, které připravují ve spolupráci s kontrolními orgány ČAK. 

Cílem tohoto materiálu je navržení takových opatření, která umožní ochranu obětí 

nevhodného sexuálního chování či násilí v advokacii při ochraně jejich totožnosti a šetření 

jejich práv. Pracovní materiál bude předložen do konce roku 2022. JUDr. Mokrý k tomu 

doporučuje, aby při přípravě tohoto stanoviska bylo získáno know-how ze zahraničních 

advokátních komor, které se touto problematikou již v minulosti zabývaly.  

K bodu 1/2b) – Výsledky průzkumu o proplácení odměn a nákladů za obhajoby ex offo:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu a tajemníka, aby požádali  

předsedy krajských soudů, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti o odstranění výše 

uvedených nedostatků.  

Tajemník informoval představenstvo o tom, že dopisy byly předsedům krajských soudů 

odeslány, zatím bez zásadnější reakce.  

K bodu 1/2e) – Systém ocenění zasloužilých advokátů:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje záměr zavést advokátní 

vyznamenání. V této souvislosti ukládá JUDr. Maisnerovi, aby ve spolupráci s Legislativním 

odborem připravil do 30. června 2022 návrh stavovského předpisu o advokátních 

vyznamenáních  a ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů do 31. července 2022 poptal 

a objednal výrobu medailí a tisk dekretů k vyznamenáním. 

Úkol trvá.  

JUDr. Maisner informoval představenstvo, že návrhy medailí jsou již graficky zpracovány a 

spolu s návrhem příslušného stavovského předpisu budou předloženy na příštím jednání 

představenstva.  

K bodu 1/2f):  Přehled soudních sporů vedených s ČAK:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje Mgr. Trojana a JUDr. Trubače, dále 

předsedy kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise, JUDr. Schejbalovou 

a tajemníka, aby společně připravili návrh pravidel rozhodování o účasti ČAK v soudních 

řízeních a o podávání opravných prostředků v těchto řízeních.   

Úkol trvá.  
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K bodu 2a): Poptávka na dodávku hardware pro ČAK    

Úkol: Materiály k výběrovému řízení budou podle organizačního řádu poskytnuty předsedovi 

kontrolní rady. Jednání kontrolní rady se za představenstvo zúčastní JUDr. Maisner společně 

s Josefem Fialou, vedoucím IT oddělení ČAK. JUDr. Mikš bude o výsledku pátečního jednání 

kontrolní rady informovat tajemníka, který připraví informaci pro členy představenstva 

společně s návrhem na rozhodnutí per rollam.  

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu.  

K bodu 2c): Kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby 

JUDr. Samkové 

Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje podání kasační stížnosti proti 

rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 9 Ad 5/2019-184 z 27. 4. 2022 a ukládá tajemníkovi, 

aby ve stanovené lhůtě podanou kasační stížnost podrobněji odůvodnil.  

Úkol splněn.  

K bodu 4a): Bank ID – výběrové řízení 

Úkol: Předsedající doporučila, aby představenstvo o hodnocení nabídek výběrovou komisí 

hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby 

v součinnosti s předsedou provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu.  

K bodu 5b): Vyhledávač advokátů 

Úkol: Předsedající doporučila, aby představenstvo  o úpravě a rozšíření stávajícího dotazníku 

zaměření advokátů a o textu upozornění ve vyhledávači na webu ČAK hlasovalo mimo schůzi 

dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou 

provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce 

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu.  

K bodu 5c): Komise pro posuzování žádostí o snížení, prominutí a prodloužení splatnosti 

příspěvku na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu 

Úkol: Předsedající doporučila, aby představenstvo o žádostech o snížení, prominutí a 

prodloužení splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního 

hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby 

v součinnosti s předsedou provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu.  

Představenstvo pověřuje JUDr. Trubače a Mgr. Gawlasovou, aby revidovali pravidla, za 

kterých dochází k odpouštění části poplatků advokátů tak, aby to bylo termínově uvedeno do 
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souladu se splatností poplatků, resp. aby rozhodnutí o prominutí části advokátního poplatku 

předcházelo jeho splatnosti.  

K bodu 8a): Telefonáty klientů z věznic advokátům 

Úkol: Představenstvo pověřuje JUDr. Tomáše Sokola a Mgr. Lukáše Trojana, aby projednali 

s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby problematiku telefonických hovorů klientů z věznic 

advokátům, postupů v rámci prohlídek advokátů při vstupu do věznic a zjednodušení 

prokazování ustanovení obhájců při vstupu do věznice.   

Úkol splněn – JUDr. Sokol a Mgr. Trojan jednali s generálním ředitelem Vězeňské služby a 

s jeho náměstkem. Další schůzka by měla proběhnout ještě v září. Další informaci proto 

podají na příští schůzi představenstva.  

K bodu 8c): Žádost o podporu neziskového projektu UA. SUPPORT   

Úkol: Předsedající doporučila, aby představenstvo  o žádosti Mgr. Štěpána Holuba 

o podporu neziskového projektu UA. SUPPORT  hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 

organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou 

provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu.  

K bodu 8f): Sportovní hry české advokacie – žádost o příspěvek  

Úkol: Předsedající doporučila, aby představenstvo o žádosti JUDr. Bohuslava Sedlatého 

ze 13. 6. 2022 o příspěvek na Sportovní hry české advokacie 2022 hlasovalo mimo schůzi dle 

čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou 

provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce.  

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu. Opětovné 

projednání této žádosti je zařazeno na pořad této schůze představenstva. 

K bodu 8g): Konference Advokáti v procesu s Rudolfem Slánským a spol. (JUDr. 

Toman)   

Úkol: Podrobnosti zapojení ČAK do této konference projedná představenstvo na svém 

zasedání v září 2022. Návrh připraví JUDr. Toman ve spolupráci s PhDr. Chaloupkovou. 

Věc bude projednána během této schůze představenstva pod bodem 9e).  

K bodu 8h): Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) – výzva k předkládání 

návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ 

Úkol: Předsedající po konstatování obsahu dopisu předsedy NAÚ z 10. června 2022 uložila, 

se souhlasem přítomných členů a náhradníků představenstva, tajemníkovi, aby tento dopis 

rozeslal všem členům představenstva a náhradníkům s požadavkem na předložení návrhů 
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osob pro zařazení do seznamu hodnotitelů. Finální návrh schválí představenstvo per rollam 

nebo nejpozději na zasedání v září t.r.  

Úkol splněn. Byly předloženy návrhy, aby do seznamu hodnotitelů NAÚ byly zařazeny 

JUDr. Alena Bányaiová, CSc., advokátka, ev. č. ČAK 02025 a Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, 

PhD., advokátka, ev. č. ČAK 19917. Obě navržené se svou nominací souhlasí. 

Předseda dal o hlasovat nejdříve o návrhu na zařazení Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, PhD. do 

Seznamu hodnotitelů NAÚ s tímto výsledkem: 

 Pro: 5     Proti: 0  Zdrželi se: 2 

Poté představenstvo hlasovalo o návrhu na zařazení JUDr. Aleny Bányaiové, CSc.                  

do Seznamu hodnotitelů NAÚ s tímto výsledkem: 

 Pro: 5     Proti: 0  Zdrželi se: 2 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo toto usnesení č. 198-09/2022 : 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora nominovala 

do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství JUDr. Alenu 

Bányaiovou, CSc., advokátku, ev. č. ČAK 02025 a Mgr. et Mgr. Danu Prudíkovou, PhD., 

advokátku, ev. č. ČAK 19917.  

K bodu 8j): Žádost o dotaci – spotřebitelský moot court dTestu 

Úkol: Předsedající doporučila, aby představenstvo  o žádosti Mgr. Ing. Petra Šmelhause z 

28. dubna 2022 o poskytnutí dotace a jednoho člena senátu na 4. ročník spotřebitelského 

moot courtu hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila 

tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou provedení tohoto hlasování zajistil po formální 

stránce. 

Splněno – rozhodnutí představenstva per rollam je uvedeno v bodu 1b) tohoto zápisu.  

1b) Hlasování per rollam od minulé schůze představenstva (JUDr. Čáp) 

V době od 8. schůze představenstva, která se konala 21. června 2022, proběhla ve smyslu 

článku 9 organizačního řádu ČAK hlasování představenstva mimo schůzi, jimiž byla přijata 

tato usnesení, která se v souladu s článkem 9 odst. 4 organizačního řádu poznamenávají 

do tohoto zápisu. 

I. Představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo 

mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, jež proběhlo ve dnech 27. až 29. června 

2022, toto usnesení č. 193-06/2022: 
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje výsledky výběrového řízení na 

dodávku hardwarových komponentů provedeného formou poptávky zaslané 14. dubna 

2022 a znovu 3. června 2022  osmi potenciálním dodavatelům tak, že vybraným 

dodavatelem hardwarových komponentů je Konica Minolta Business Solutions Czech, 

spol. s r. o., IČO 001 76 150. 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu České advokátní komory, 

aby jménem České advokátní komory uzavřel se společností Konica Minolta Business 

Solutions Czech, spol. s r. o., IČO 00176150, kupní smlouvu na dodávku hardwarových 

komponentů, jejíž podmínky budou v souladu s nabídkou, kterou tato společnost 

předložila ve výše uvedeném výběrovém řízení.  

Počet hlasujících členů představenstva: 11 

 

Výsledky hlasování: 

 Pro: 10            Proti: 0                Zdržel/a se: 1  

II. Představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo 

mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, jež proběhlo ve dnech 28. až 30. června 

2022, toto usnesení č. 194-06/2022: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zápis z 2. jednání členů 

pověřených představenstvem pro posuzování žádostí na snížení, prominutí 

a prodloužení splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do 

sociálního fondu z 15. června 2022 a s ním předložené podkladové materiály. 

Představenstvo České advokátní komory vyhovuje žádostem advokátů a advokátek 

předloženým do 31. května 2022 tak, jak navrhli JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL. M. 

a Mgr. Hana Gawlasová v zápisu z 15. června 2022 ve spojení s připojeným seznamem 

žádostí. Obě listiny jsou neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

 

Počet hlasujících členů představenstva: 9 

 

Výsledky hlasování: 

 Pro: 8            Proti: 1                Zdržel/a se: 0  

III. Představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo 

mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, jež proběhlo ve dnech 28. až 30. června 

2022, toto usnesení č. 195-06/2022: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje výsledky výběrového řízení 

na dodávku analýzy vznikající aplikace BankID provedeného formou výzvy zveřejněné 
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14. dubna 2022 tak, že vybraným dodavatelem této analýzy je NEWPS.CZ s.r.o., IČO 

25625632. 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu České advokátní komory, 

aby jménem České advokátní komory uzavřel se společností NEWPS.CZ s.r.o., IČO 

25625632, smlouvu na dodávku analýzy vznikající aplikace BankID, jejíž podmínky 

budou v souladu s nabídkou, kterou tato společnost předložila ve výše uvedeném 

výběrovém řízení.  

Počet hlasujících členů představenstva: 8 

 

Výsledky hlasování: 

 Pro: 8            Proti: 0               Zdržel/a se: 0  

IV. Představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo 

mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, které proběhlo ve dnech 29. června 2022 

až 7. července 2022, toto usnesení č. 196-07/2022: 

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru matriky ČAK, aby ve 

spolupráci s IT oddělením ČAK zajistil úpravu formuláře Dotazník zaměření advokátní 

praxe na www.cak.cz tak, aby si advokáti sami mohli určit svoje zaměření nad rámec 

předepsaných zaměření, a to v rozsahu jednoho řádku textu s maximálně 100 znaky. 

 Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru matriky ČAK, aby ve 

spolupráci s IT oddělením ČAK umístil na www.cak.cz na úvodní stránku Vyhledávače 

advokátů a koncipientů ČR (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326) a na stránku 

zobrazující údaje o advokátovi (https://vyhledavac.cak.cz/Contact/Details/*.*) tento text:  

Informace o jazykových znalostech a odborném zaměření uváděné u jednotlivých advokátů 

jsou publikovány na stránkách ČAK pouze podle sdělení příslušného advokáta. Tyto 

informace nejsou ČAK ověřovány či garantovány. 

Je-li u advokáta uvedena znalost cizího právního řádu či schopnost poskytovat právní 

služby podle práva cizího státu, upozorňuje ČAK, že poskytování právních služeb podle 

práva cizího státu není pojištěno v hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů 

rámcovou pojistnou smlouvou podle § 24c zákona o advokacii. 

Počet hlasujících členů představenstva: 10 

 

Výsledky hlasování: 

 Pro: 10            Proti: 0               Zdržel/a se: 0  

V. Představenstvo ve smyslu článku 9 organizačního řádu České advokátní komory přijalo 

mimo schůzi s níže uvedenými výsledky hlasování, které proběhlo ve dnech 13. a 14. 

července 2022, toto usnesení č. 197-07/2022: 

http://www.cak.cz/
http://www.cak.cz/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326
https://vyhledavac.cak.cz/Contact/Details/*.*
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Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora 

spolupořádala se  Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii, v rámci 

předsednictví České republiky Radě Evropské unie, konferenci na téma obrany 

principů právního státu se zdůrazněním role advokacie při jejich prosazování, která se 

bude konat 8. listopadu 2022 v budově Stálého zastoupení České republiky v Bruselu a 

souhlasí, aby Česká advokátní komora na náklady této konference poskytla finanční 

příspěvek do výše 150.000 Kč (jednostopadesáttisíckorunčeských). 

Počet hlasujících členů představenstva: 11 

 

Výsledky hlasování: 

 Pro: 11            Proti: 0               Zdržel/a se: 0  

 

Představenstvo dále v době od 8. schůze představenstva hlasovalo mimo schůzi o dalších 

třech návrzích usnesení, která nebyla přijata.  

Představenstvo takto neschválilo: 

- poskytnutí finančního daru ve výši 1.500.000 Kč projektu UA.SUPPORT na úhradu 

provozních nákladů tohoto projektu zajištujícího bezplatnou právní pomoc ukrajinským 

uprchlíkům prostřednictvím online platformy, 

- poskytnutí příspěvku ve výši 350.000 Kč ze sociálního fondu ČAK na úhradu části nákladů 

akce Sportovní hry české advokacie 2022, která se uskuteční ve dnech 30. září až 2. října 

2022 v Nymburce; o této žádosti představenstvo rozhodne na své zářijové schůzi, 

- poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů 4. ročníku 

spotřebitelského moot courtu spotřebitelské organizace dTest, jež spočívají v odměnách 

vítězným týmům, odměnách organizátorům a hodnotitelům, nákladech na tisk a občerstvení. 

2) Priority 

2a) Zpráva předsedy ČAK o činnosti od předchozí schůze představenstva   

Předseda informoval o své činnosti od červnové schůze představenstva.  

Podrobněji informoval o situaci ohledně návrhu nového advokátního tarifu, který Komora 

předložila v červenci Ministerstvu spravedlnosti, a zástupci ČAK (předseda, JUDr. Monika 

Novotná a JUDr. Johan Justoň) o něm jednali se zástupci MSp 8. září 2022.   

V souvislosti se srpnovým  projednáváním novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím v Senátu Parlamentu České republiky pak zmínil dopisy, které 
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advokáti JUDr. Klára Alžběta Samková, PhD. (jménem Unie advokátů z.s.) a JUDr. Tomáš 

Nahodil zaslali senátorům bezprostředně před jejich schůzí a v nichž požadovali, aby senátoři 

rozhodli o vypuštění ustanovení, na jehož základě jsou profesní samosprávné komory povinné 

poskytovat podle tohoto zákona pouze informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který 

jim byl svěřen zákonem.  

2b) Novela zákona o advokacii    

Předseda rekapituloval průběh diskuse členů a náhradníků představenstva nad předloženými 

návrhy novely zákona o advokacii, které koncem srpna shrnuli JUDr. Sokol a JUDr. Justoň 

do předloženého návrhu, který je v podkladových materiálech této schůze představenstva. 

Při projednávání tohoto bodu na schůzi předložili někteří členové představenstva další návrhy, 

které byly v rámci obsáhlé diskuse upřesněny a poté doplněny do textu.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh novely zákona o advokacii 

předložený Odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK ve znění upraveném při zářijové schůzi 

představenstva ČAK (upravený návrh k dispozici ZDE) a ukládá Odboru vnější a vnitřní 

legislativy ČAK, aby ve spolupráci se Sekcí pro advokátní právo ČAK připravil konečné znění 

návrhu včetně důvodové zprávy, které bude předloženo Ministerstvu spravedlnosti do konce 

září tohoto roku.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:  1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 199-09/2022 v navrženém znění.  

2c) Novela advokátního tarifu 

Předseda v návaznosti na svou zprávu o činnosti podrobněji informoval o jednání zástupců 

ČAK se zástupci MSp, které proběhlo 8. září 2022.  Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK 

(LO) připravuje text, jehož struktura bude odpovídat závěrům tohoto jednání, přičemž obsah 

bude vycházet z již předloženého návrhu ČAK.  

2d) Podklady k návrhu nového trestního řádu  

Mgr. Trojan zmínil podstatné pasáže přípisu JUDr. Sokola, který obsahuje návrh stanoviska 

ČAK k materiálu Podklady k návrhu nového trestního řádu, který zpracovalo MSp. Po diskusi 

předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

https://www.cak.cz/assets/priloha_8_2022_09.pdf
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje stanovisko ČAK k Podkladům k návrhu 

nového trestního řádu zpracovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR s tím, že stanovisko 

ČAK bude zasláno předsedům ústavně-právních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu 

Parlamentu ČR a na vědomí ministru spravedlnosti. Představenstvo dodatečně určí členy 

představenstva, kteří se jednání ústavně-právních výborů zúčastní a stanovisko ČAK 

přednesou a případně vysvětlí a obhájí.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 200-09/2022 v navrženém znění.  

Předseda v této souvislosti informoval o žádosti náměstka MSp Mgr. Antonína Stanislava, 

aby ČAK a Unie obhájců nominovaly tři členy do nově vznikající pracovní skupiny pro 

trestní politiku.  

Předseda navrhl za ČAK členy představenstva JUDr. Tomáše Sokola a Mgr. Lukáše Trojana. 

Mgr. Trojan navrhl za Unii obhájců JUDr. Filipa Seiferta, MBA, advokáta ev. č. ČAK 10724. 

Všichni tři navržení vyslovili se svou nominací souhlas. 

Předseda dal o hlasovat nejdříve o návrhu na nominaci JUDr. Tomáše Sokola do nově 

vznikající pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro trestní politiku s tímto výsledkem: 

  Pro: 7    Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Poté představenstvo hlasovalo o návrhu na nominaci Mgr. Lukáše Trojana do nově vznikající 

pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro trestní politiku s tímto výsledkem: 

  Pro: 7    Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Pak představenstvo hlasovalo o návrhu na nominaci JUDr. Filipa Seiferta, MBA do nově 

vznikající pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro trestní politiku s tímto výsledkem: 

  Pro: 7    Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo toto usnesení č. 201-09/2022 : 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora nominovala 

do nově vznikající pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti České republiky pro trestní 

politiku JUDr. Tomáše Sokola, advokáta, ev. č. ČAK 00789, Mgr. Lukáše Trojana, advokáta, 

ev. č. ČAK 04877 a JUDr. Filipa Seiferta, MBA, advokáta, ev. č. ČAK 10724.  
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2e) Stav plnění programového prohlášení představenstva 

Předseda konstatoval, že brzy uplyne první rok funkčního období tohoto představenstva. 

Vyzval všechny členy a náhradníky představenstva, aby na říjnové schůzi informovali o stavu 

plnění Programového prohlášení představenstva zvoleného 8. sněmem ČAK, které schválilo 

představenstvo na své schůzi 14. prosince 2021.   

Předseda poté v 18.00 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi 

představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin. 

   

13. září 2022 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. 

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

JUDr. Monika Novotná  

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. 

Mgr. František Korbel, Ph.D  

Mgr. Lukáš Trojan 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Michala Střížová 

(v zastoupení dr. Brücklera) 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Johan Justoň 

Mgr. Miroslava Sedláčková 

JUDr. Daniela Kovářová  

(9. – 12. hod.) 

 

On-line: 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

Za regionální zástupce: 

JUDr. Jan Malý 

 

OMLUVENI:  

 

JUDr. Tomáš Sokol  

 

 

 

 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Karel Brückler 
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3) Legislativa (JUDr. Němec, JUDr. Justoň) 

3a) Novela usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu (§ 25a ZA – 

elektronický podpis)  

JUDr. Justoň zdůvodnil předložený návrh novely usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 

Věstníku a zdůraznil jeho nejvýznamnější ustanovení s tím, že všichni členové a náhradníci 

představenstva měli tento návrh k dispozici týden před touto schůzí.  

Představenstvo vzalo na vědomí informaci LO, že § 25a ZA, který již od 1. července 2022 

umožňuje advokátovi učinit prohlášení o uznání zaručeného elektronického podpisu 

za vlastní, zatím není možné v praxi realizovat, neboť stávající systém CzechPointu 

neumožňuje k elektronicky podepsanému dokumentu připojit ověřovací doložku. ČAK 

intenzivně jedná se zástupci MSp a Ministerstva vnitra (MV), aby potřebné technické řešení 

bylo dokončeno co nejdříve. 

Po krátké diskusi, v jejímž rámci nebyly předloženy protinávrhy, předseda navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje usnesení představenstva ČAK, kterým se 

mění usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku (usnesení o prohlášení advokáta 

o pravosti podpisu) ve znění pozdějších předpisů. Text takto schváleného usnesení je přílohou 

tohoto zápisu.  

Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK se ukládá, aby v souvislosti se zveřejněním tohoto 

usnesení zajistil informování advokátů o změně povinností advokáta při činění prohlášení 

o pravosti podpisu. Přechodné ustanovení upraví podmínky užívání exemplářů Knihy 

o prohlášeních o pravosti podpisu vytištěných podle dosavadního vzoru do vypotřebování 

stávajících zásob.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 202-09/2022 v navrženém znění.  

3b) Novela usnesení o provádění úschov   

JUDr. Justoň zdůvodnil předložený návrh novely usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 

Věstníku, který zejména reaguje na situaci, jež nastala v souvislosti s advokátními úschovami 

ve Sberbank CZ. Rovněž tento návrh měli všichni členové a náhradníci představenstva 

k dispozici týden před touto schůzí.  

Ani k tomuto návrhu nebyly předloženy protinávrhy. Předseda proto navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2022_09_vymeneny_8_12_2022_prohlaseni_o_pravosti_-podpisu_novela.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2022_09_vymeneny_8_12_2022_prohlaseni_o_pravosti_-podpisu_novela.pdf
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje usnesení představenstva ČAK, kterým 

se mění usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku (usnesení o provádění úschov) 

ve znění pozdějších předpisů. Text takto schváleného usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 203-09/2022 v navrženém znění.  

3c) Novela zákona o bankách   

Předseda a JUDr. Justoň zdůvodnili návrh Komory na novelizaci zákona o bankách, který je 

rovněž reakcí na situaci, jež nastala v souvislosti s advokátními úschovami ve Sberbank CZ.   

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory návrh novely zákona o bankách ve znění uvedeném 

v příloze tohoto zápisu a ukládá předsedovi, aby tento návrh zaslal Ministerstvu 

spravedlnosti.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 204-09/2022 v navrženém znění.  

3d) Informace o legislativním procesu   

JUDr. Justoň odkázal na podkladové materiály této schůze a podrobněji zmínil některé údaje 

tam uvedené.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci Odboru vnější a vnitřní 

legislativy ČAK o návrzích zákonů v legislativním procesu, jež je přílohou tohoto zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 205-09/2022 v navrženém znění.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2022_09.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_09.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_4_2022_09.pdf
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4)  ROZPOČTY  

4a) Čerpání rozpočtů 2021   

Mgr. Sedláčková a tajemník seznámili představenstvo se základními údaji obsaženými 

v podkladových materiálech o čerpání rozpočtu ČAK, rozpočtu sociálního fondu ČAK 

a včetně čerpání rozpočtu regiony ČAK za rok 2021, včetně zápisu z jednání Rozpočtového 

a hospodářského výboru ČAK (RHV), které proběhlo 8. srpna 2022.  

Dále odkázali na písemné materiály obsahující čerpání fondu předsedy ČAK, zúčtování fondu 

pro vzdělávání advokátních koncipientů za r. 2021 a stav majetku ČAK k 31. 12. 2021. 

Čerpání rozpočtu ČAK 2021, sociálního fondu ČAK, čerpání fondu předsedy ČAK, zúčtování 

fondu pro vzdělávání advokátních koncipientů za r. 2021 a stav majetku ČAK k 31. 12. 2021 

tvoří přílohovou součástí tohoto zápisu.  

Zpráva o hospodaření s majetkem Komory za rok 2021 bude spolu s dalšími údaji uvedenými 

v článku 70 organizačního řádu ČAK zveřejněna ve Věstníku ČAK.  

Představenstvo bylo dále seznámeno se zprávou auditora, který konstatuje, že účetní závěrka 

ČAK podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ČAK k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a 

výsledků jejího hospodaření za rok 2021  (výrok auditora byl zveřejněn na webových 

stránkách ČAK).  

Tajemník tlumočil doporučení RHV, aby představenstvo čerpání rozpočtů svým rozhodnutím 

schválilo a tyto údaje byly zveřejněny ve Věstníku ČAK.  

Předseda kontrolní rady požádal, aby představenstvo předložilo kontrolní radě návrh rozpočtu 

ČAK na rok 2023 do konce listopadu 2022.  

Předseda po krátké diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí čerpání rozpočtu ČAK 2021, čerpání 

rozpočtu sociálního fondu ČAK, zúčtování fondu pro vzdělávání advokátních koncipientů 

ČAK za rok 2021, stav majetku ČAK k 31. 12. 2021 a výrok auditora o ověření účetní závěrky 

ČAK za rok 2021.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 206-09/2022 v navrženém znění.  

 

https://www.cak.cz/assets/priloha_5_2022_09.pdf
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4b) Dopady energetické krize na hospodaření ČAK   

Mgr. Sedláčková doplnila údaje o cenách elektrické energie a její spotřebě na ČAK obsažené 

v podkladovém materiálu. Zmínila možná úsporná opatření v prostorách Komory, jimiž by 

bylo možné alespoň zčásti kompenzovat očekávaný nárůst cen v roce 2023.   

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci o spotřebě energií             

a očekávaném cenovém vývoji včetně finančních dopadů na ČAK a souhlasí s implementací 

úsporných opatření. Současně ukládá předsedovi a tajemníkovi, aby ve spolupráci          

s Mgr. Kamilem Blažkem usilovali o zařazení ČAK mezi subjekty, které budou mít nárok 

na státní podporu při zastropování cen energií.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 207-09/2022 v navrženém znění.  

4c) Návrh úprav prostor ČAK v paláci Dunaj, stav rekonstrukčních prací   

Ing. arch. Vojtěch Večeře, jednatel společnosti MÓD architekti s.r.o., jež projektuje interiér 

nových prostor ČAK v Paláci Dunaj, seznámil představenstvo s možnými úsporami při 

provádění tzv. fit-outu rekonstruovaných pronajatých prostor ČAK v Paláci Dunaj. 

Mgr. Sedláčková informovala o aktuálním stavu rekonstrukce pronajatých prostor. 

Po rozsáhlé diskusi, do níž se zapojila většina přítomných,  předseda navrhl, aby představenstvo 

přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu, tajemníka a Mgr. Sedláčkovou, 

aby ve spolupráci s architektem připravili úspornou variantu investice do fit-outu 

rekonstruovaných pronajatých prostor ČAK v Paláci Dunaj, jejímž účelem je nalezení 

maximální možné úspory reflektující zvýšení stavebních nákladů, při zachování  

reprezentačního charakteru prostor určených pro veřejnost.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti:0  Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 208-09/2022 v navrženém znění.  
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5) IT (JUDr. Maisner)  

5a) Webové stránky ČAK    

Josef Fiala, vedoucí IT ČAK, seznámil představenstvo a všechny přítomné s aktuálním 

stavem příprav nového webu ČAK včetně jeho grafické úpravy. K předvedené prezentaci 

vznesla většina přítomných výhrady, zejména pokud jde o navrhovaný vzhled úvodní strany 

webu. Dále byly diskutovány některé konkrétní vlastnosti webových stránek ČAK, jejich 

členění, rozsah, jazykové mutace.  

Předseda po obsáhlé diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí průběžnou zprávu o přípravě webu. 

Webové stránky budou připraveny v českém jazyce s tím, že podstatné informace, které jsou 

nezbytné pro zahraniční advokáty, budou v anglické verzi. Ostatní jazykové verze nebudou 

vytvářeny s ohledem na pokročilé schopnosti webových prohlížečů provádět automatické 

překlady.  

Vyhledávač evropských advokátů zůstane na nových stránkách zachován s tím, že bude jasně 

uvedeno, že se nejedná o seznam advokátů vedených ČAK, ale vyhledávač v seznamech 

vedených jinými advokátními komorami.  

Pracovní komisi pro přípravu nového webu se ukládá, aby pokračovala v činnosti, zejména 

na nejbližším představenstvu předložila upravenou grafickou podobu nového webu ČAK.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 209-09/2022 v navrženém znění.  

6) Matrika (JUDr. Miketa, JUDr. Macková) 

 6a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 31. 8. 2022 

Odbor matriky předkládá statistiky advokátů a advokátních koncipientů zapsaných 

v seznamech vedených ČAK k 31. 8. 2022. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled předložený odborem matriky 

ČAK s tím, že k 31. srpnu 2022 bylo v seznamech ČAK zapsáno 12.610 aktivních advokátů 

a 2.412 aktivních advokátních koncipientů.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 
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 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 210-09/2022 v navrženém znění.  

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST  

6b)  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 211-09/2022 v navrženém znění. 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI  

 

7) Odbor výchovy a vzdělávání (JUDr. Bányaiová, JUDr. Brückler, Ing. Matoušková) 

7a) Spolupráce s PF UK – odborné právní praxe  

JUDr. Dolanská Bányaiová informovala o jednání s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 

o podmínkách, za nichž budou moci studenti této fakulty absolvovat právní praxi 

v advokátních kancelářích.  

Předseda po krátké diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje program právní praxe studentů Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy (PF UK) v advokátních kancelářích. Pověřuje předsedu uzavřením 

memoranda s PF UK a pověřuje JUDr. Dolanskou Bányaiovou další přípravou tohoto 

programu a jeho zveřejněním prostřednictvím advokátních médií s výzvou advokátům a 

advokátním kancelářím, které mají zájem se do programu zařadit, aby tak učinili.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 212-09/2022 v navrženém znění.  

7b) Návrhy na jmenování zkušebních komisařů  

Předseda přednesl doporučení vedení zkušební komise, aby ČAK navrhla ministru 

spravedlnosti jmenování jedenácti advokátů novými zkušebními komisaři pro advokátní 

zkoušky. K žádnému z navržených advokátů nebyly vzneseny připomínky. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje doporučení předsednictva zkušební komise 

na jmenování jedenácti zkušebních komisařů (dle přílohy ZDE) pro advokátní zkoušky.  

Představenstvo pověřuje předsedu, aby ministru spravedlnosti navrhl jmenování jedenácti 

advokátů, jejichž seznam je uveden v neveřejné příloze tohoto zápisu, zkušebními komisaři 

pro advokátní zkoušky. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 213-09/2022 v navrženém znění.  

7c) Rámcový program seminářů pro advokátní koncipienty v roce 2023  

Předseda s odkazem na podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí rámcový program seminářů pro 

advokátní koncipienty v roce 2023. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 214-09/2022 v navrženém znění.  

7d) Plán vstupních školení pro r. 2023  

Předseda s odkazem na podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí plán vstupních školení pro advokátní 

koncipienty v roce 2023. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 215-09/2022 v navrženém znění.  

7e) Termíny konání písemných testů, advokátních a uznávacích zkoušek a zkoušek 

způsobilosti v roce 2023  

Předseda s odkazem na podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí termíny konání písemných testů, 

advokátních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2023. 

https://www.cak.cz/assets/priloha_9_2022_09.pdf
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Představenstvo vyzývá předsedu zkušební komise, aby projednal doplnění dalších zkušebních 

termínů s ředitelkou pobočky ČAK v Brně tak, aby bylo možné personálně a prostorově 

zkoušky realizovat.  

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 216-09/2022 v navrženém znění.  

7f) Dodatečný termín zkoušky z mediace  

Předseda s odkazem na podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí další termín zkoušky z mediace na 

ČAK ve II. pololetí 2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 217-09/2022 v navrženém znění.  

7g) Dodatečný termín uznávací zkoušky  

Předseda s odkazem na podkladový materiál navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí další termín uznávací zkoušky         

ve II. pololetí 2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 218-09/2022 v navrženém znění.  

8) Mezinárodní odbor (JUDr. Maisner, JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová) 

8a) Shrnutí jednání JUDr. Němce a JUDr. Maisnera v Bruselu  

Předseda uvedl podkladové materiály a navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí zprávu předsedy a místopředsedy 

ČAK o jejich jednáních v Bruselu ve dnech 13. a 14. června 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 219-09/2022 v navrženém znění.  

8b) Konference ČAK v Bruselu u příležitosti českého předsednictví v Radě EU  

Předseda s odkazem na podkladové materiály navrhl, aby představenstvo přijalo usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí doplňující informace ohledně akce 

Stálého zastoupení ČR při EU a ČAK, která proběhne 8. listopadu 2022 v Bruselu. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 220-09/2022 v navrženém znění.  

8c) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně a Aktuality EU (červen – srpen 2022)  

Předseda s odkazem na podkladové materiály navrhl, aby představenstvo přijalo usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za 

červen až srpen 2022 včetně jeho příloh.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 221-09/2022 v navrženém znění.  

9) Různé  

9a) Podnět JUDr. T. Nahodila na instalaci Stolpersteine jako upomínky na advokáty – 

oběti holokaustu 

Předseda odkázal na podnět JUDr. Tomáše Nahodila z 26. června 2022, aby Komora 

iniciovala a finančně podpořila instalaci tzv. Stolpersteine na místech, kde před deportacemi 

do koncentračních táborů  bydleli advokáti židovského původu. Tajemník k tomu doplnil, že 

ve věci již jednal s JUDr. Nahodilem, který projevil zájem se na této věci aktivně podílet. 

Předseda po diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí iniciativu JUDr. Nahodila 

na instalaci pamětních kamenů před dosud stojícími domy, popř. místech, kde dříve stály, 

a v nichž před deportacemi bydleli advokáti židovského původu. Pověřuje tajemníka ČAK, 

aby požádal JUDr. Nahodila o zajištění seznamu těchto advokátů a míst vhodných pro 

umístění Stolpersteine. Odbor matriky ČAK k tomu poskytne potřebnou součinnost. 
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O případné finanční participaci ČAK bude rozhodnuto až na základě výsledku provedené 

rešerše.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 222-09/2022 v navrženém znění.  

9b) Návrh na přistoupení ČAK do řízení před Ústavním soudem   

Tajemník informoval o svém jednání s advokátem JUDr. Tomášem Hulvou a jeho návrhu na 

přistoupení ČAK k řízení o ústavní stížnosti, jež je Ústavním soudem vedeno pod spisovou 

značkou IV. ÚS 2156/22. Připomněl zásady přijaté představenstvem v listopadu 2015 s tím, 

že daná věc splňuje v nich stanovené podmínky pro přistoupení Komory do řízení. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby ČAK přistoupila jako vedlejší účastník 

do řízení před Ústavním soudem vedeného pod spisovou značkou IV. ÚS 2156/22. Ukládá 

tajemníkovi, aby zaslal Ústavnímu soudu příslušné podání. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 223-09/2022 v navrženém znění.  

9c) Advokáti do škol – návrh na zapojení dalších advokátů do projektu (JUDr. 

Kovářová) 

Předseda stručně konstatoval předložený návrh JUDr. Tomana a JUDr. Kovářové navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje zapojení dalších tří advokátů do projektu 

Advokáti do škol uvedených v návrhu z 25. srpna 2022, který je neveřejnou přílohou tohoto 

zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 224-09/2022 v navrženém znění.  
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9d) Sportovní hry advokacie v Nymburku 

Předseda zrekapituloval diskusi, jež proběhla v rámci letního hlasování per rollam. 

V návaznosti na její výstup a dnešní diskusi pak navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje příspěvek ve výši 350 000 Kč ze sociálního 

fondu na úhradu části nákladů na Sportovní hry v Nymburce, které se uskuteční ve dnech 30. 

září až 2. října 2022 s tím, že případná nevyčerpaná částka bude po uskutečnění akce vrácena 

do sociálního fondu ČAK. Pro příští rok doporučuje představenstvo poměrné navýšení 

účastnického poplatku.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 225-09/2022 v navrženém znění.  

9e) Rámcový rozpočet na konferenci: Rudolf Slánský a spol. – justice a politické 

procesy (PhDr. Chaloupková) 

V návaznosti na informace podané PhDr. Chaloupkovou o přípravách konference předseda 

navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:  

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informace o stavu příprav a díky 

příspěvkům partnerů i o vyrovnaném rozpočtu konference „Rudolf Slánský a spol. – justice a 

politické procesy“, kterou ČAK uspořádá 22.11. 2022 v Praze ve spolupráci s Muzeem paměti 

XX. století a ve spolupráci s Vrchním soudem a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, a 

ukládá odboru vnějších vztahů ve spolupráci s místopředsedou ČAK JUDr. Petrem Tomanem 

LL.M., zajistit produkci, program a další náležitosti akce, včetně informování justičních 

profesí o možnosti konference se zúčastnit.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 226-09/2022 v navrženém znění.  

9f) Žádost o záštitu ČAK – Beseda právní psaní (JUDr. Plachká) 

JUDr. Plachká stručně přednesla svůj písemný návrh, k němuž nebyly vzneseny připomínky.  

Předseda proto navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory uděluje záštitu nad akcí „Beseda advokátů a soudců 

na téma Právní psaní“.  
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 227-09/2022 v navrženém znění.  

9g) Zpráva regionálního zástupce ČAK (JUDr. Malý) 

JUDr. Jan Malý, advokát v Hradci Králové, regionální zástupce ČAK pro východočeský 

region, informoval představenstvo o setkáváních se zástupci Krajského soudu v Hradci 

Králové, s nimiž řeší věci týkající se vztahů advokátů s justicí (např. stížnosti advokátů na 

jednání soudců a soudců na jednání advokátů). Soudci oceňují kvalitu a připravenost 

advokátů, která se v poslední době velmi zvýšila.  

Předseda krajského soudu zve regionální zástupce ČAK na gremiální porady, při nichž jsou 

takto informováni o aktuální judikatuře a mají možnost se vyjadřovat k navrhovaným právním 

větám.  

Poté, v 16:10 hodin, předseda zářijovou schůze představenstva ukončil a poděkoval 

přítomným za účast.   

 

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp  


