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Zápis z 11. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), 

která se konala dne 14. – 15. listopadu v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1 

 

14. listopadu 2022 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

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

JUDr. Monika Novotná 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. 

JUDr. Tomáš Sokol 

Mgr. Lukáš Trojan 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

 

On-line: 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

 

 

OMLUVENI:  

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

Mgr. František Korbel, Ph.D. 

 

 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa  

 

 

 

 

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

jen „ZA“)  

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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c) Zastavení řízení   

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

1) Kontrola úkolů ze zápisu z 9. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)  

K bodu 1 - 1a) / 1/2/10i:  

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 je průběžně plněn, zatím není dořešeno.  

K bodu 1 – 1a) / 1/2f:  

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 je průběžně plněn, pracovní komise předloží svůj návrh na lednové představenstvo.  

K bodu 1 – 1a) / 5c):  

Úkol: Ad revize pravidel, za kterých dochází k odpouštění části poplatků advokátů tak, aby to 

bylo termínově uvedeno do souladu se splatností poplatků, resp. aby rozhodnutí o prominutí 

části advokátního poplatku předcházelo jeho splatnosti: Legislativnímu odboru se ukládá 

vypracovat návrh příslušného stavovského předpisu. 

Bude projednáno pod bodem 3a).  

K bodu 1 – 2c):  

Ad novela advokátního tarifu: 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.  

Předseda informoval o průběhu jednání, které se uskutečnilo 14. října 2022 na Ministerstvu 

spravedlnosti (MSp) za účasti zástupců ČAK (JUDr. Němec, JUDr. Novotná, JUDr. Čáp), 

zástupců Notářské komory, Exekutorské komory a zástupců neziskového sektoru. Zástupci 

ČAK obhajovali potřebu valorizace advokátního tarifu s ohledem na meziroční inflaci a růst 
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mezd v justici od roku 2006, kdy byl tarif naposledy valorizován. Se zástupci neziskového 

sektoru byla dosažena shoda v tom ohledu, aby valorizace tarifu nepřiměřeně nezatížila 

spotřebitele. V návaznosti na to  zpracovala Komory návrh novely advokátního tarifu, který 

byl odeslán 27. října 2022 na MSp. Nyní se očekává stanovení termínu k dalšímu projednání.  

K bodu 1 – 4b):  

Představenstvo ČAK bere na vědomí stanovisko odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK 

k nařízení vlády z 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a 

pověřuje tajemníka a Mgr. Sedláčkovou, aby projednali administrativní podmínky s Pražskou 

energetikou, a.s.  

Předseda konstatoval podstatný obsah zprávy Mgr. Korbela se stanoviskem, jež potvrzuje  

výše zmíněné stanovisko odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK (LO).   

K bodu 1 – 7e):  

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.  

Úkol splněn – předseda odkázal na zprávu JUDr. Brücklera ze 4. listopadu 2022, jež je 

v podkladových materiálech k tomuto bodu.  

K bodu 2c:  

Úkol: Představenstvo ukládá IT oddělení ČAK, aby sjednalo technické podmínky smlouvy 

se společností Abuco ICT na pronájem notebooků, dále pověřuje předsedu, aby v součinnosti 

s tajemníkem dohodl definitivní text této smlouvy a poté ji jménem ČAK dle schválených 

finančních parametrů se společností Abuco ICT uzavřel. Představenstvo ukládá odboru 

výchovy a vzdělávání ČAK, aby zajistil sály pro advokátní zkoušky tak, aby první termín 

písemných zkoušek při využití NTB proběhl v Praze a Brně v květnových termínech 2023. 

Představenstvo ukládá předsedovi ČAK, aby dojednal s dodavateli právních informačních 

systémů poskytnutí licencí pro vykonání advokátní zkoušky za zvýhodněných podmínek. 

Ekonomické parametry spolupráce se společnosti Abuco budou projednány s kontrolní radou. 

Je rovněž třeba pozměnit termíny advokátních zkoušek v r. 2023 tak, aby probíhaly rozdílně 

v Praze a Brně. Toto s předsedou zkušební komise projedná vedoucí Výboru pro výchovu a 

vzdělávání.  

Úkoly splněny, vyjma uzavření smlouvy se společností Abuco. Odboru výchovy a vzdělávání 

(OVV) se ukládá, aby se seznámil s nabídkou Wolters Kluwer a upřesnil rozsah informací, jež 

budou kandidátům přístupné v systému ASPI při písemné části advokátních zkoušek.  

 

 



Zápis ze 11. schůze představenstva ČAK   

14. – 15. listopadu 2022 

 

4 

 

 

K bodu 3c:  

Úkol: Představenstvo ukládá LO, aby ve spolupráci s Mgr. Korbelem připravili návrh na 

úpravu usnesení představenstva o legislativní činnosti v tom smyslu, aby součástí sledovaného 

procesu byly rovněž právní předpisy předkládané do Senátu PČR, zejména aby k nim ČAK 

prostřednictvím Ústavně-právního výboru Senátu byla připravena uplatňovat svoje stanoviska 

a připomínky.  

Úkol splněn.  

K bodu 4c:  

Úkol: Tajemníkovi ukládá zajištění registrace modernizovaného loga jako ochranné známky 

ve prospěch ČAK.  

Na zajištění registrace se pracuje.  

K bodu 6a):  

Úkol: Ad právní praxe studentů PF UK v advokátních kancelářích: Představenstvo pověřuje 

OVV zpracováním a vedením seznamu advokátních kanceláří participujících na projektu. 

Bude projednáno pod bodem 6e). 

K bodu 6b):  

Úkol: Ad překlady předpisů ČR do ukrajinštiny: Představenstvo pověřuje JUDr. Bányaiovou, 

aby tento překlad zajistila s tím, že celková cena nebude vyšší než 100 000 Kč včetně DPH.   

Bude projednáno pod bodem 6c).  

K bodu 7e):  

Úkol: Ad Nařízení Rady EU k sankcím proti Ruské federaci: Představenstvo ukládá OVV, aby 

materiál připravený Mgr. Recovou byl publikován advokátům prostřednictvím advokátních 

médií s upozorněním na omezení s tím související. 

Úkol splněn.  

K bodu 8a):  

Úkol: Ad VOPOZA – úniky informací z neveřejné části trestního řízení: Představenstvo 

pověřuje předsedu ve spolupráci s JUDr. Markem Nespalou provedením navrhovaných kroků 

dle zprávy VOPOZA. 

Bude projednáno pod bodem 8b).  
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K bodu 8d):  

Úkol: Ad žádost Masarykovy onkologické nadace v Brně (MON) o vrácení kupní ceny: 

Představenstvo pověřuje JUDr. Irenu Schejbalovou, aby se sešla s představiteli MON v Brně 

a prověřila možnosti uspokojení uplatňovaného nároku. 

JUDr. Schejbalová informovala o své schůzce s představiteli MON v Brně. Po krátké diskusi 

předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:  

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora poskytla 

Masarykovu onkologickému ústavu, IČO 00209805,  peněžní dar ve výši 100 000 Kč pod 

podmínkou, že Masarykova onkologická nadace, IČO 44992106, se vzdá veškerých nároků 

vůči ČAK z titulu zděděného nároku advokátky JUDr. Šárky Kahánkové na vrácení kupní 

ceny. Dar bude předán na slavnostním večeru Právník roku, který se bude konat v roce 2023 

v Brně. 

 Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 3 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 261-11/2022 v navrženém znění. 

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

K bodu 8g):  

Úkol: Představenstvo pověřuje tajemníka, aby podnět JUDr. Tomáše Nahodila ze 17. září 

2022 ohledně viditelného doplnění názvu (obchodní firmy) advokátní kanceláře na 

stavovském oděvu advokáta předložil k prověření kontrolní radě. 

Úkol splněn.   

K bodu 8h):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Schejbalovou k jednání 

s Veřejným ochráncem práv ohledně tvorby doporučujícího materiálu pro advokáty 

v procesním opatrovnictví dospělých zranitelných osob.  

JUDr. Schejbalová informovala představenstvo o tom, že 16. listopadu 2022 se uskuteční 

koordinační schůzka všech zúčastněných stran. O vývoji bude informovat na příští schůzi 

představenstva.  
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K bodu 8i):  

Úkol: Ad „rozvody u notáře“: Představenstvo pověřuje LO zjištěním aktuálního stavu 

legislativních prací v této oblasti a žádá odborné sekce, jmenovitě Sekci pro právo rodinné, o 

přípravu odborného stanoviska k dané problematice.  

Úkol trvá.  

K bodu 8o):  

Úkol: Ad volby generálního tajemníka IBA: Představenstvo České advokátní komory pověřuje 

předsedu ČAK JUDr. Roberta Němce a místopředsedu ČAK JUDr. Martina Maisnera, aby 

jménem ČAK dali hlas jednomu z kandidátů na základě úvahy v dobré víře.  

Úkol splněn. Hlasování proběhlo, volby vyhrál Jörg Menzer, partner německé advokátní 

kanceláře Noerr. 

Předseda poté v 17.15 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi 

představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin. 

 

 

 

 

15. listopadu 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  

Mgr. Lukáš Trojan 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

Mgr. Pavel Kroupa 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Karel Brückler 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

PhDr. Iva Chaloupková 

 

On-line: 

JUDr. Irena Schejbalová 
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OMLUVENI:  

JUDr. Tomáš Sokol 

 

 

Mgr. Hana Gawlasová 

JUDr. Jan Mikš 

 

 

 

2) Priority  

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

International Bar Associaiton (IBA) předseda informoval o své účasti na výroční konferenci 

IBA v Miami, která se konala ve dnech 30. října až 4. listopadu 2022.   

Předseda informoval o proběhlé konferenci ČAK na Stálém zastoupení ČR v Bruselu, které se 

za ČAK zúčastnili JUDr. Robert Němec, JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, 

JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Jiří Novák ml. a Mgr. Alžběta Recová. Konference se zúčastnili 

významní zástupci evropské advokacie a evropských justičních orgánů. V podrobnostech 

předseda odkázal na zprávu, kterou vypracovala Mgr. Recová, stálá zástupkyně ČAK 

v Bruselu, a která je přílohou tohoto zápisu. 

2b) Výběrové řízení – Interiérové řešení prostor ČAK v rekonstruovaném paláci 

Dunaj  

Mgr. Miroslava Sedláčková, vedoucí hospodářského a organizačního odboru ČAK, 

informovala, že 4. listopadu 2022 vyhlásila Komora výběrové řízení na Interiérové řešení 

prostor České advokátní komory v rekonstruovaném paláci Dunaj, jehož podmínky jsou 

dostupné na webu ČAK ZDE. Dále informovala o stavu rekonstrukce paláce Dunaj včetně 

průběhu kontrolního dne 8. listopadu 2022 v rekonstruovaných prostorách.     

Po proběhlé diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci Mgr. Sedláčkové o výzvě 

k podání nabídek – podmínek výběrového řízení na dodavatele „Interiérového řešení prostor 

České advokátní komory v rekonstruovaném paláci Dunaj“ včetně informace o stavu zájmů 

uchazečů. Představenstvo ukládá Mgr. Sedláčkové, aby ve spolupráci s architektem bylo 

vytipováno minimálně dalších 10 potenciálních uchazečů a aby byli napřímo osloveni 

se žádostí o podání nabídky.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 262-11/2022 v navrženém znění. 

https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2022_11.pdf
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=26482
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3) Legislativa 

3a) Novela usnesení o podrobnostech o placení příspěvku na činnost Komory a odvodu 

do sociálního fondu 

JUDr. Justoň ústně doplnil písemné podklady a důvody předložení této novely. Jelikož 

k předloženému návrhu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, předseda  navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje usnesení, jímž se mění usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 10/2006 Věstníku, kterým se upravují podrobnosti 

o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu 

České advokátní komory a stanoví způsob placení odvodu do fondu České advokátní komory 

pro vzdělávání advokátních koncipientů, ve znění pozdějších předpisů, jež je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 263-11/2022 v navrženém znění. 

3b) Stanovisko Sekce pro advokátní právo k návrhu JUDr. T. Nahodila 

Předseda konstatoval podstatný obsah stanoviska Sekce pro advokátní právo k podnětu 

JUDr.  Tomáše Nahodila na zákaz účasti advokátů-školitelů v orgánech obchodních 

společností svých advokátních koncipientů se závěrem, že danou situaci je možné 

interpretovat na základě platných stavovských předpisů a řešit v rámci kontrolní a kárné 

pravomocí orgánů ČAK. 

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí stanovisko Sekce pro advokátní 

právo k podnětu JUDr. Tomáše Nahodila k zákazu účasti advokátů – školitelů v orgánech 

obchodních společností svých advokátních koncipientů s tím, že na základě tohoto stanoviska 

představenstvo nebude vydávat či upravovat stavovský předpis, kterým by bylo specificky toto 

jednání zakazováno.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 264-11/2022 v navrženém znění. 

https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2022_11.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2022_11.pdf
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3c) Informace o legislativním procesu  

Předseda a JUDr. Justoň stručně komentovali písemné podkladové materiály. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu odboru vnější a vnitřní 

legislativy ČAK o probíhajících, ukončených připomínkových řízeních a jednání Legislativní 

rady vlády. 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí, že ČAK ve spolupráci s odbornými 

sekcemi uplatnila připomínky k novele zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

(AML).  

Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Žižlavského, aby na Sekci pro 

insolvenční právo projednal návrh novely insolvenčního zákona a prostřednictvím 

legislativního odboru uplatnil připomínky k návrhu v rámci připomínkového řízení.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 265-11/2022 v navrženém znění. 

JUDr. Tomáš Herblich poté informoval představenstvo o připomínkách členů kárné komise  

a odvolací kárné komise k navrhované novelizaci § 15 zákona o advokacii, které zazněly na 

výjezdním zasedání s tím, že navrhovaná úprava představuje zvýšení rizika pro ostatní 

společníky v advokátní společnosti spojeného s automatickým zánikem účasti advokáta 

ve společnosti a vznikem nároku na vyplacení vypořádacího podílu v souvislosti se změnou 

způsobu výkonu advokacie.  

4)  IT a GDPR 

4a) Posouzení výhodnosti nabídky společnosti Konica Minolta pro podporu a upgrade 

Komplexního informačního systému (KIS)  

Tajemník shrnul podstatné body předložených písemných podkladů, zejména zprávy pracovní 

skupiny ustanovené představenstvem na dubnové schůzi představenstva a znaleckého 

posudku, z nichž vyplývá, že obchodní nabídky společnosti Konica Minolta Business 

Solutions Czech spol. s r.o. odpovídají tržním podmínkám, přičemž pokračování podpory 

Komplexního informačního systému ČAK touto společností předejde řadě možných rizik, 

která by byla spojena s přechodem k novému správci KIS.  
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Jelikož k této zprávě a  k doporučení pracovní skupiny obsaženému v závěru zprávy nebyly 

v rámci diskuse vzneseny žádné připomínky, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Odborné posouzení výhodnosti 

nabídky společnosti Konica Minolta pro podporu a upgrade KIS včetně znaleckého posudku 

Znalecké kanceláře Lidinský Mašín s.r.o., IČO 08622515, č. 60-30/2022 z 25. října 2022        

a dvou obchodních nabídek společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. 

z 8. srpna 2022 na Servisní podporu KIS od 1. 1. 2023 a na Upgrade KIS.  

Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu České advokátní komory, aby 

uzavřel dodatek ke Smlouvě o podpoře Komplexního informačního systému pro Českou 

advokátní komoru a smlouvu o dílo na upgrade Komplexního informačního systému České 

advokátní komory se společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. 

v souladu s jejími dvěmi obchodními nabídkami z 8. srpna 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 266-11/2022 v navrženém znění.  

5) Matrika (Mgr. Trojan, JUDr. Macková) 

 5a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 31. 10. 2022 

Odbor matriky předkládá statistiky advokátů a advokátních koncipientů zapsaných 

v seznamech vedených ČAK k 31. 10. 2022. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled předložený odborem matriky 

ČAK s tím, že ke dni 31. října 2022 je zapsáno celkem 12.811 aktivních advokátek a advokátů, 

z toho 12.590 českých a 2.521 aktivních advokátních koncipientek a advokátních koncipientů.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 267-11/2022 v navrženém znění.  

5b)  Termíny advokátních slibů v r. 2023 

Odbor matriky předkládá přehled termínů advokátních slibů v roce 2023. 
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Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje termíny konání advokátních slibů v roce 

2023.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 268-11/2022 v navrženém znění.  

 

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

6a) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty – říjen 2022 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o vzdělávacích akcích pro 

advokátní koncipienty a advokáty v Praze a Brně v říjnu 2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 269-11/2022 v navrženém znění.  

6b) Zpráva o organizaci advokátních zkoušek v Praze a Brně – září / říjen 2022 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o organizaci advokátních 

zkoušek v termínu září / říjen 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 270-11/2022 v navrženém znění.  

6c) Překlady předpisů ČR do ukrajinštiny - nabídky 

JUDr. Dolanská Bányaiová s odkazem na podkladový materiál z 8. listopadu 2022, který 

zpracovala s Ing. Lenkou Matouškovou, shrnula předložené nabídky, z nichž nejvýhodnější je 

nabídka společnosti Artlingua, a.s. Jelikož k tomuto materiálu a přednesené ústní informaci 
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nebyly vzneseny žádné připomínky, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Lucii Dolanskou Bányaiovou, aby 

jménem  České advokátní komory objednala u společnosti Artlingua, a.s., IČO 00298638, 

překlad Ústavy a Listiny základních práv a svobod do ukrajinštiny za částku 29.940 Kč bez 

DPH dle předložené cenové nabídky. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 271-11/2022 v navrženém znění.  

6d) Upravené termíny písemných testů a advokátních zkoušek v Praze a Brně v r. 2023 

JUDr. Dolanská Bányaiová zmínila úkol z říjnového zasedání představenstva Komory 

vyvolaný tím, že se písemná část advokátní zkoušky bude psát od května 2023 na 

noteboocích. Z tohoto důvodu nebude možné konat písemnou část advokátní zkoušky ve 

stejném termínu v Praze a v Brně. Z tohoto důvodu předkládá spolu s předsedou zkušební 

komise JUDr. Karlem Brücklerem a ředitelkou pobočky ČAK v Brně JUDr. Irenou 

Schejbalovou upravené  již vyhlášené termíny advokátních zkoušek a další termíny písemné a 

ústní části advokátní zkoušky na pobočce ČAK v Brně. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí upravené termíny konání písemných 

testů, advokátních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2023 v Praze a Brně.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 272-11/2022 v navrženém znění.  

6e) Právní praxe studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK) 

v advokátních kancelářích 

 

JUDr. Dolanská Bányaiová uvedla, že 26. října 2022 podepsali předseda ČAK JUDr. Robert 

Němec, LL.M. a děkan PF UK prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. Memorandum o spolupráci 

pro umožnění výkonu odborné praxe studentů. Následně byla v médiích Komory publikována 

výzva, aby se advokátky, advokáti a advokátní kanceláře do tohoto projektu zapojili.            

Ve zprávě ze 14. listopadu 2022 uvedla, že k tomu dni se Komoře přihlásilo 34 advokátních 

subjektů, které projevily zájem se do projektu zapojit. 
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Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o přípravách projektu Právní 

praxe studentů PF UK v advokátních kancelářích ze 14. listopadu 2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 273-11/2022 v navrženém znění.  

6f) ASPI – nabídka bezplatného využití pro advokátní zkoušky; nabídka pro 

koncipienty a nové advokáty 

Předseda ústně doplnil písemný podkladový materiál – návrh společnosti Wolters Kluwer ČR, 

a. s. z 9. listopadu 2022.  

Po krátké diskusi pak předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory přijímá nabídku společnosti Wolters Kluwer ČR,     

a. s., IČO 63077639, z 9. listopadu 2022 na poskytnutí licence ASPI zdarma pro advokátní 

zkoušky, zajištění školení ASPI pro koncipienty a zvýhodněnou nabídku  plnohodnotného 

ASPI pro začínající advokáty. Představenstvo České advokátní komory zároveň pověřuje 

předsedu České advokátní komory a odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory 

provedením kroků potřebných k implementaci této nabídky.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 274-11/2022 v navrženém znění.  

6g) Nejčastější pojistné události advokátů – možnost publikace / školení ve spolupráci 

s WI-ASS / GČP 

Předseda uvedl, že by bylo vhodné zvýšit povědomí advokátů o rozsahu pojištění 

odpovědnosti advokátů ve smyslu § 24a až 24c zákona o advokacii a o tom, jak předcházet 

typově nejčastějším pojistným událostem. 

Po diskusi pak předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnějších vztahů České advokátní 

komory a odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory připravit pro rok 2023 

osvětovou a vzdělávací akci  k pojištění odpovědnosti advokátů za újmu způsobenou v 

souvislosti s výkonem advokacie.  
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 275-11/2022 v navrženém znění.  

6h) Návrh na jmenování zkušebních komisařů pro uznávací zkoušky 

Předseda zkušební komise ČAK JUDr. Karel Brückler navrhl, aby Komora navrhla ministru 

spravedlnosti, aby novými zkušebními komisaři pro uznávací zkoušky jmenoval  JUDr. 

Moniku Novotnou, JUDr. Luďka Trykara, LL.M., Ph.D., Mgr. Ladislava Proška a JUDr. 

Václava Chuma. Všichni tito advokáti jsou již zkušebními komisaři pro advokátní zkoušky. 

Jelikož k předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky, předseda navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh JUDr. Karla Brücklera na 

jmenování čtyř zkušebních komisařů pro uznávací zkoušky. Představenstvo České advokátní 

komory ukládá předsedovi České advokátní komory, aby ministru spravedlnosti zaslal návrh, 

aby zkušebními komisaři pro uznávací zkoušky jmenoval  JUDr. Moniku Novotnou, advokátku 

ev. č. ČAK 03968,  JUDr. Luďka Trykara, LL.M., Ph.D., advokáta ev. č. ČAK 11010,       

Mgr.  Ladislava Proška, advokáta ev. č. ČAK 08890, a JUDr. Václava Chuma advokáta ev. č. 

ČAK 10417.    

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

     Pro: 8 Proti: 0                   Zdržela se: 1 (JUDr. Monika Novotná) 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 276-11/2022 v navrženém znění.  

7) Mezinárodní odbor (MEZ) – (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová) 

7a) Setkání prezidentů komor střední a východní Evropy 

Předseda ústně doplnil podrobnou písemnou zprávu o Setkání prezidentů advokátních komor 

střední a východní Evropy v Praze ve dnech 16. a 17 října 2022.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu ze Setkání prezidentů 

advokátních komor střední a východní Evropy, jež je přílohou tohoto zápisu. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_11.pdf
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 277-11/2022 v navrženém znění.  

7b) Konference ČAK v Bruselu 

 Předseda o konferenci na téma ochrany principů právního státu se zdůrazněním role 

advokacie při jejich prosazování a budoucnosti advokátního tajemství, kterou Česká 

advokátní komora uspořádala 8. listopadu 2022 v Bruselu pod oficiální záštitou českého 

předsednictví v Radě Evropské unie, referoval v rámci zprávy o své činnosti od minulé schůze 

představenstva.  V návaznosti na to navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o konferenci na téma ochrany 

principů právního státu se zdůrazněním role advokacie při jejich prosazování a budoucnosti 

advokátního tajemství, kterou uspořádala 8. listopadu 2022 Česká advokátní komora 

v Bruselu, a která je přílohou tohoto zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 278-11/2022 v navrženém znění.  

7c) Cestovní zpráva Mgr. Vojířové – seminář Rady Evropa „Etika pro advokáty“ 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu Mgr. Lenky Vojířové o její 

cestě a účasti na semináři Rady Evropy v programu HELP – Etika pro advokáty ve 

Štrasburku ve dnech 19. – 21. října 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 279-11/2022 v navrženém znění.  

7d) Cestovní zpráva JUDr. Indruchové – konference BRAK v Berlíně 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu JUDr. Evy Indruchové o její 

cestě a účasti na konferenci BRAK v Berlíně ve dnech 28. až 30. září 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

https://www.cak.cz/assets/priloha_4_2022_11.pdf
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 280-11/2022 v navrženém znění. 

Návrh, aby na akci Právník roku byli pravidelně zváni zahraniční hosté, bude projednán na 

prosincové schůzi představenstva. 

7e) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně a Aktuality z Evropské unie (EU) za říjen  

2022 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí shrnutí činnosti bruselské zástupkyně 

a Aktuality z EU za říjen 2022, které jsou přílohou tohoto zápisu ZDE a ZDE.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 281-11/2022 v navrženém znění.  

8) Různé  

8a) Návrh na jmenování předsedy Sekce pro rodinné právo   

Předseda připomněl projednávání této věci na říjnové schůzi, kdy bylo rozhodnuto o pozvání 

Mgr. Kryštofa Janka na nynější schůzi. Mgr. Janek zaslal představenstvu písemně svůj 

životopis, který dnes doplnil ústně. V rámci tohoto přednesu také zmínil svou představu 

dalšího fungování sekce ČAK pro rodinné právo. 

Mgr. František Korbel poté ústně zdůvodnil svůj písemný návrh na jmenování JUDr. Renáty 

Šínové, Ph.D. předsedkyní této sekce.  

V následné diskusi byl připomenut princip, podle něhož představenstvo považuje za žádoucí, 

aby v čele sekce nebo výboru Komory byl, pokud možno, člen nebo náhradník 

představenstva, aby tak byla zajištěna efektivní komunikace mezi představenstvem a 

poradním orgánem představenstva.  

Poté byl předložen návrh, aby předsedou sekce ČAK pro rodinné právo byl jmenován člen 

představenstva ČAK Mgr. František Korbel, Ph.D., který se svým jmenováním souhlasil. 

Zároveň byl předložen návrh, aby Mgr. Kryštof Janek byl jmenován dalším místopředsedou 

této sekce ke dvěma stávajícím místopředsedkyním JUDr. Anně Márové a JUDr. Renátě 

Šínové, Ph.D. 

Předseda z těchto důvodů navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

https://www.cak.cz/assets/priloha_5_2022_11.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_6_2022_11.pdf


Zápis ze 11. schůze představenstva ČAK   

14. – 15. listopadu 2022 

 

17 

 

 

Představenstvo České advokátní komory jmenuje Mgr. Františka Korbela, Ph.D., advokáta 

ev. č. ČAK  10307, předsedou Sekce pro rodinné právo České advokátní komory. 

Představenstvo České advokátní komory jmenuje Mgr. Kryštofa Janka., advokáta ev. č. ČAK  

03455,  dalším místopředsedou  Sekce pro rodinné právo České advokátní komory. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8    Proti: 0     Zdržel se: 1 (Mgr. František Korbel) 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 282-11/2022 v navrženém znění.  

8b) Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA) - výroční 

zpráva za rok 2021, zpráva o činnosti od 1.1.2022 do 31.5.2022, iniciace 

představenstvu; úniky informací z neveřejné části trestního řízení 

JUDr. Marek Nespala, který byl k projednání tohoto bodu přizván, ústně doplnil zevrubnou 

zprávu o činnosti VOPOZA, výroční zprávu  VOPOZA za rok 2021, stanovisko a doporučení 

VOPOZA ze dne 24. 8. 2022 a podrobný rozbor zpracovaný Mgr. Lukášem Trojanem Sdělení 

k informacím o únicích z trestních spisů ze dne 11. 8. 2022 s přílohami. JUDr. Nespala 

navrhl, aby představenstvo vzalo tyto informace na vědomí a schválilo další postup ve věci ve 

smyslu návrhu ze dne 24. 8. 2022.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby věc úniků informací z neveřejné části 

trestního řízení byla projednána se zástupci Ministerstva spravedlnosti, a to s cílem vydání 

společného prohlášení, že  doposud nebyl prokázán únik informací z neveřejné části trestního 

řízení od obhájců, a naopak že na základě zjištěných skutečností je zřejmé, že tyto úniky 

pocházejí odjinud.  

Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Petra Tomana a JUDr. Marka 

Nespalu, aby ve věci úniků informací z neveřejné části trestního řízení jednali jménem  České 

advokátní komory na Ministerstvu spravedlnosti, aby se obrátili na vedení Poslanecké 

sněmovny (PS ČR) s urgencí naplnění usnesení PS ČR č. 1832 ze 60. schůze ze dne 12. 9. 

2017. 

V návaznosti na výsledky výše uvedených jednání bude rozhodnuto o svolání tiskové 

konference dle doporučení VOPOZA.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 283-11/2022 v navrženém znění.  
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8c) Dar Jednotě českých právníků (JUDr. Novotná)  

JUDr. Monika Novotná ústně doplnila písemný podkladový materiál a v návaznosti na své 

jednání s předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků JUDr. Martinem Foukalem 

doporučila uzavření darovací smlouvy na částku 66.670 Kč. Předseda navrhl, aby 

představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby Česká advokátní komora poskytla 

Jednotě českých právníků peněžní dar ve výši 66.670 Kč. Představenstvo pověřuje předsedu 

České advokátní komory, aby jménem České advokátní komory uzavřel s Jednotou českých 

právníků na tuto částku písemnou darovací smlouvu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 284-11/2022 v navrženém znění.  

8d) Projekt vzdělávání zaměstnanců ČAK – závěrečná zpráva 

Tajemník ústně zmínil hlavní body podrobné písemné Závěrečné zprávy k projektu 

vzdělávání zaměstnanců ČAK ze 7. listopadu 2022, kterou zpracovala Ing. Michaela Zelová, 

jež v rámci ČAK tento projekt administrovala. 

 Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Závěrečnou zprávu k projektu 

vzdělávání zaměstnanců ČAK, který probíhal v době od 1. ledna 2020 do 30. června 2022.    

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 285-11/2022 v navrženém znění.  

8e) Informace o soudním jednání ve věci žaloby na neplatnost voleb do orgánů ČAK 

(JUDr. Čáp)  

Tajemník sdělil, že 13. října 2022 proběhlo u Městského soudu v Praze první ústní jednání 

ve věci žaloby advokáta Mgr. Petra Němce o neplatnost voleb členů orgánů Komory na 

8. sněmu ČAK, který se konal 22. října 2021. Z protokolu o tomto jednání, který je přílohou 

tohoto zápisu, vyplývá, že samosoudkyně odročila jednání na neurčito za účelem předložení 

věci Vrchnímu soudu v Praze k vyřešení námitek nedostatku pravomoci soudů, případně 

věcné nepříslušnosti soudu, které Komora uplatnila již ve vyjádřeních k žalobě podaných 31. 

ledna a 14. února 2022. 

https://www.cak.cz/assets/priloha_7_2022_11.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_7_2022_11.pdf
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Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci tajemníka České advokátní 

komory o stavu soudního řízení ve věci žaloby Mgr. Petra Němce o neplatnost voleb členů 

orgánů České advokátní komory na 8. sněmu České advokátní komory.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 286-11/2022 v navrženém znění.  

8f) Termíny schůzí představenstva v 1. pololetí 2023 

Představenstvo předběžně stanovilo   tyto termíny schůzí představenstva v 1. pololetí 2023:  

9. a 10. ledna,  

6. a 7. února,  

6. a 7. března,  

3. a 4. dubna,  

11. a 12. května (Brno),  

červen – společné zasedání se Slovenskou advokátní komorou (termín bude upřesněn).  

8g) Zápis z plenárního zasedání Kontrolní rady  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zápis z výjezdního zasedání kontrolní 

rady, které se konalo ve dnech 19. až 21. října 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 287-11/2022 v navrženém znění.  

8h) Návrh na vstup ČAK do soudního řízení  

Tajemník odkázal na písemné podkladové materiály, zejména na žalobu z 1. října 2021          

a výzvu Obvodního soudu pro Prahu 6 z 26. října 2022. Připomněl Zásady  pro vstup České 

advokátní komory do řízení před soudy nebo jinými orgány moci veřejné, které schválilo 

představenstvo Komory 10. listopadu 2015.   
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Po diskusi, při níž převážil názor, že předmět řízení se netýká pouze jeho účastníků, nýbrž 

rovněž advokátního stavu, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory  souhlasí, aby Česká advokátní komora přistoupila 

jako vedlejší účastník na straně žalobců do řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 6 

pod spisovou značkou 27 C 457/2021 a ukládá tajemníkovi, aby zaslal 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. 288-11/2022 v navrženém znění.  

Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program listopadové schůze představenstva, 

předseda ve 12.30 hodin tuto schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.   

 

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


