Zápis z 6. schůze představenstva ČAK
4. – 5. dubna 2022

Zápis z 6. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), která
se konala dne 4. – 5. dubna 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1

4. dubna 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
JUDr. Tomáš Sokol
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. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
Od 16.00 hod. on-line:
JUDr. Irena Schejbalová
Mgr. Miroslava Sedláčková

OMLUVENI:
JUDr. Michala Plachká, LL.M.

JUDr. Radim Miketa
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý

Předseda zahájil schůzi představenstva ve 13.05 hodin.
a)

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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b)

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
c)

Předběžné odejmutí knihy o prohlášení o pravosti podpisu dle § 25b odst. 3 zákona
o advokacii

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
1)

Komplexní informační systém ČAK (KIS) včetně ESS (elektronická spisová služba)
a DMS (Data Management System)

1a)

Prezentace systému

Pracovník IT oddělení Komory David Sedláček předvedl přítomným na konkrétních příkladech
řadu funkcionalit KIS, včetně jeho propojení s veřejnými registry, a postupy, které tento systém,
na Komoře provozovaný od roku 2016, umožňuje. V rámci prezentace zodpověděl David
Sedláček řadu dotazů členů představenstva.

Předseda poté v 18.30 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi
představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin.

5. dubna 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Trojan

Mgr. Kamil Blažek
Mgr. Hana Gawlasová
Mgr. Pavel Kroupa
JUDr. Karel Brückler
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Tomáš Herblich
JUDr. Jan Mikš

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Johan Justoň
Mgr. Miroslava Sedláčková
On-line (částečně):
JUDr. Irena Schejbalová
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JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Michal Žižlavský

OMLUVENI:
Mgr. František Korbel, Ph.D.
JUDr. Tomáš Sokol

Za regionální zástupce:
JUDr. Zdeněk Grus

JUDr. Radim Miketa
JUDr. Bohuslav Sedlatý

Předseda zahájil úterní jednání dubnové schůze představenstva v 9.00 hodin.
1b) Podpora KIS po 1. lednu 2023
Předseda odkázal na včerejší prezentaci KIS provedenou Davidem Sedláčkem. Uvedl důvody,
pro něž se jeví jako nejvhodnější řešení, aby KIS nadále spravovala společnost Konica Minolta
Business Solution Czech, spol. s r. o. Pokud jde o právní aspekty, odkázal na argumentaci
legislativního odboru v připojeném materiálu. Ohledně aspektů ekonomických mj. citoval
stanovisko kontrolní rady obsažené v zápisu z jejího zasedání z 11. března 2022.
Předseda zároveň zdůraznil, že stávající systém KIS, ačkoli byl implementován již před pěti
lety, v zásadě odpovídá potřebám ČAK a v žádném případě nepovažuje za ekonomické
a vhodné tento systém nahrazovat jiným systémem. Lze říci, že finanční investice do KIS zatím
není morálně ani účetně odepsána.
Po dlouhé obsáhlé diskusi, do níž se zapojili takřka všichni členové představenstva a dalších
orgánů ČAK, jednoznačně převládl názor, že uzavření smlouvy o podpoře KIS musí předcházet
důkladná právní a ekonomická analýza, na základě které bude vybrána pro ČAK nejvýhodnější
varianta řešení. Součástí takové analýzy by měl být průzkum trhu a získání externího odborného
stanoviska, které potvrdí výhodnost zvoleného řešení.
Předseda poté v 10.00 hodin navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu, tajemníka a Mgr. Sedláčkovou, aby ve
spolupráci s JUDr. Maisnerem, JUDr. Vychopněm a Josefem Fialou jednali se společností Konica
Minolta Business Solution Czech, spol. s r. o., o případné novaci závazku ze Smlouvy o podpoře
komplexního informačního systému pro Českou advokátní komoru uzavřené 31. srpna 2016 ve znění
pozdějších změn.
Představenstvo České advokátní komory pověřuje pracovní skupinu, aby nechala provést průzkum
trhu a zpracovat externí odborné posouzení, za účelem posouzení výhodnosti nabídky Konica
Minolta, případně získání alternativních nabídek.
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 129-04/2022 v navrženém znění.
2)

Kontrola úkolů ze zápisu z 5. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)

K bodu 1 – mimořádný bod):
Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu, aby ve spolupráci
s tajemníkem a odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK (LO) připravili stanovisko ČAK v tom
smyslu, že pokud dojde k opakování Milostivého léta, má být výše popsaná situace vzata
v úvahu a má být pamatováno na náhradu nákladů právního zastoupení věřitele/oprávněného.
Předseda odkázal na připojené stanovisko, jež bude projednáno v rámci Legislativy pod bodem
4g) a informoval o dosavadních jednáních zástupců ČAK v této věci se zástupci Ministerstva
spravedlnosti a společnosti Člověk v tísni.
K bodu 1/9a):
Úkol: Výběrové řízení na BankID pro advokáty: JUDr. Maisner informoval představenstvo
o probíhajícím jednání se společností Applifting. V nejbližších dnech proběhne další kolo
jednání na technické úrovni, společně se zástupcem IT ČAK, o jehož vývoji nás bude následně
informovat.
Splněno – zařazeno na tuto schůzi jako bod 5c).
K bodu 1/10a):
Úkol: Dlouhodobé nevyplácení již přiznaných odměn advokátům soudy s odkazem
na nedostatek finančních prostředků na příslušných účtech soudů – úplná zpráva bude podána
na dubnové schůzi představenstva.
Věc je zařazena pod bod 9j) dnešní schůze představenstva.
K bodu 3a):
Úkol: JUDr. Žižlavský navrhuje, aby se představenstvo zabývalo myšlenkou zřízení nadačního
fondu. Předsedovi a tajemníkovi se ukládá, aby ve spolupráci s odborem vnější a vnitřní
legislativy ČAK připravili rozbor stávající právní situace ohledně možnosti zřízení nadačního
fondu, případně jiné veřejně prospěšné právnické osoby.
Splněno - legislativní odbor připravil rozbor, který je v podkladových materiálech této schůze.
Představenstvo pověřuje mezinárodní odbor provedením průzkumu, zda v mezinárodním
kontextu je možné získat financování pro nadaci nebo nadační fond, za účelem financování
poskytování bezplatné právní pomoci, právního vzdělávání a dalších veřejně prospěšných
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činností v rámci právní pomoci. JUDr. Schejbalová se pověřuje, aby ve spolupráci
s hospodářským a legislativním odborem prověřila možnost spolufinancování stávajícího
systému bezplatné právní pomoci prostřednictvím případné nadace ČAK.
Úkol: JUDr. Plachká navrhuje, aby se Komora zabývala možností, aby advokátům, kteří
se přihlásili do bezplatné právní pomoci ukrajinským běžencům, mohla hradit alespoň náhradu
s tím spojených hotových výdajů, případně jinou náhradu za ztrátu času. Tajemník se pověřuje,
aby ve spolupráci s LO zjistil možnosti využití prostředků ze sociálního fondu, případně navrhl
potřebnou legislativní úpravu.
Splněno - legislativní odbor připravil rozbor, který je v podkladových materiálech této schůze.
Představenstvo pověřuje JUDr. Plachkou a JUDr. Schejbalovou, aby připravily a publikovaly
informace pro advokáty zapojené do bezplatné právní pomoci ukrajinským běžencům
o možnostech využití systému bezplatné právní pomoci organizovaného Komorou v režimu
§ 18 odst. 2 a násl. ZA.
K bodu 3c):
Úkol: Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.: Představenstvo České advokátní komory
pověřuje předsedu, tajemníka a JUDr. Tomana jednáním na vládní a parlamentní úrovni
ohledně možnosti speciálního krytí prostředků advokátní úschovy.
Předseda informoval o jednáních a korespondenci v této věci od březnové schůze. Dále bude
též probráno pod bodem 3c) této schůze.
K bodu 5a):
Úkol: KIS: Tajemníkovi se ukládá, aby proškolení zaměstnanců zajistil prostřednictvím
vedoucích odborů a oddělení do 30. června 2022. Tajemníkovi se dále ukládá, aby na některé
z dalších schůzí představenstva společně s Mgr. Sedláčkovou seznámil představenstvo
s rozsahem a obsahem KIS a dle možností zpřístupnil na Sharepointu představenstva manuály
k některým částem KIS
Prezentaci KIS shlédlo představenstvo v rámci této schůze v pondělí 4. dubna.
K bodu 6b):
Úkol: Posouzení žádostí o snížení, prominutí a prodloužení splatnosti povinných plateb: Bylo
by vhodné posunout hranici pro automatické snížení příspěvků na 75 let a legislativnímu
odboru se ukládá, aby do příští schůze představenstva připravil návrh novely usnesení.
Splněno – zařazeno na tuto schůzi jako bod 4c).
K bodu 7a):
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Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Martině Doležalové, předsedkyni
sekce České advokátní komory pro ADR, aby zpracovala do Advokátního deníku vhodnou
formou příspěvek na propagaci mediace a rozšíření kvalifikace advokátů.
Úkol splněn – JUDr. Doležalové odevzdala článek k publikaci odboru pro vnější vztahy.
K bodu 9c):
Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru mezinárodních vztahů České
advokátní komory, aby připravil koncept pražské konference k českému předsednictví Evropské
unie včetně jejího termínu a zahraničních hostů.
Úkol trvá – MEZ věc řeší ve spolupráci s Unií obhájců. Bližší informace podá Mgr. Trojan
v rámci bodu 8i).
K bodu 9e):
Úkol: Směrnice EP a Rady o podávání zpráv podniků o udržitelnosti:
Mgr. Blažek informoval, že se bude účastnit kulatého stolu organizovaného k této problematice
Ministerstvem spravedlnosti. O výsledcích bude představenstvo a MEZ informovat.
Představenstvo nominuje Mgr. Kamila Blažka jako zástupce ČAK do Corporate Social
Responsibility Committee s tím, aby usiloval o takovou implementaci příslušných právních
předpisů, které umožní advokátům poskytování právních služeb v oblasti corporate social
responsibility compliance a ESG (Environmental Social Governance).
Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru mezinárodních vztahů České advokátní
komory, aby zajistil stanovisko CCBE k problematice směrnice o podávání zpráv podniků
o udržitelnosti a následně zpracoval připomínky ve spolupráci se sekcemi České advokátní
komory pro právo veřejné a pro právo soukromé.
Úkol trvá – v pátek 1. 4. se konal Corporate Social Responsibility Committee CCBE, který tuto
problematiku řeší. Jednání se zúčastnila Mgr. Recová, která připraví zprávu na příští schůzi
představenstva.
K bodu 10a):
Úkol: Právnický sjezd 2022: Případní další zájemci z představenstva nechť se hlásí
JUDr. Čápovi do 21. března 2022. Tajemníkovi se k tomu ukládá, aby oslovil předsedy volených
orgánů ČAK.
Splněno – tajemník informoval, že k dnešnímu dni potvrdilo svou účast za ČAK 20 advokátů.
K bodu 10c):
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Úkol: Zpráva o činnosti knihoven ČAK v r. 2021: Představenstvo České advokátní komory
ukládá JUDr. Schejbalové, aby vypracovala koncepci budoucího fungování knihoven České
advokátní komory.
Splněno – JUDr. Schejbalová předložila návrh koncepce, který bude projednán na příští schůzi
představenstva.
K bodu 10f):
Úkol: Odboru vnějších vztahů ČAK ukládá, aby v součinnosti se Stálou konferencí českého
práva zajistil prezentaci jednotlivých akcí Pražského právnického jara/podzimu v médiích
České advokátní komory tak, aby se o nich včas dozvěděla široká právnická veřejnost.
Splněno – Prezentace průběžně probíhá.
K bodu 10i):
Úkol: Elektronické formuláře MSp a jejich změny: 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.
3)

Priority (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)

3a)

Zpráva předsedy ČAK o činnosti od předchozí schůze představenstva

JUDr. Němec informoval o své činnosti od březnové schůze, kdy, kromě běžné agendy, jednal:
-

s předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským
s předsedou Nejvyššího soudu JUDr. Petrem Angyalossym
s Nejvyšším státním zástupcem JUDr. Igorem Střížem
se zástupci Ministerstva spravedlnosti (MSp) zejména o možnosti novelizace zákona
o advokacii a advokátního tarifu;
se zástupci nevládní neziskové společnosti Člověk v tísni (Daniel Hůle, Šimon Pánek,
Pavel Uhl).

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje tajemníka, aby obnovil pracovní skupinu
pro novelizaci advokátního tarifu a na příští představenstvo předložil návrh věcného záměru,
případně paragrafového znění.
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Představenstvo České advokátní komory ukládá tajemníkovi, aby ve spolupráci
s JUDr. Schejbalovou zvážili způsob, jak klientům společnosti Člověk v tísni umožnit přístup
k bezplatné právní pomoci, kterou dle zákona o advokacii poskytují advokáti určovaní
Komorou.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 130-04/2022 v navrženém znění.
3b) Využití finančních prostředků z transparentního účtu ČAK – Advokáti Ukrajině
JUDr. Mokrý informoval, že viceprezident Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA)
Valentin Gvozdiy se osobně zúčastnil jednání CCBE v Bruselu, prostřednictvím
JUDr. Mokrého poděkoval ČAK za dar z transparentního účtu ukrajinským advokátům a ujistil,
že bude ČAK informovat o konkrétním způsobu použití těchto prostředků. Zároveň
konstatoval, že v současné době už Ukrajinská národní advokátní komora nemá akutní potřebu
dalších finančních prostředků a požádal, aby případná další pomoc advokátů z ČR byla
směrována na jiné humanitární účely. Prezidentka UNBA Lidya Izovitova se konference
zúčastnila on-line a vyjádřila poděkování CCBE a advokátním komorám za pomoc Ukrajině.
Valentin Gvozdiy požádal, aby ČAK v rámci pomoci ukrajinským běžencům připravila
a zveřejnila informační materiál o možnostech získání zaměstnání v České republice (ČR) tak,
aby se běženci nestali obětí nezákonných zprostředkovatelů.
Představenstvo pověřuje JUDr. Bányaiovou, aby materiály, jež jsou v současné době dostupné
na webu ČAK a v Advokátním deníku pod bannerem Help Ukraine, případně nechala
aktualizovat a doplnit o informace ze dvou již proběhlých seminářů pro advokáty, které byly
věnovány právě této problematice.
Mgr. Korbel předložil návrh, aby z transparentního účtu ČAK-Advokáti Ukrajině byl poskytnut
dar 300.000 Kč pro neurochirurgickou kliniku Užhorodské univerzitní nemocnice. Odkázal na
včera předložené písemné podklady.
Představenstvo pověřuje předsedu a tajemníka, aby prověřili, jestli poskytnutí takového daru je
v souladu s účelem, na který byla transparentní sbírka vyhlášena, přičemž případné usnesení
o poskytnutí daru bude schváleno per rollam.
Předseda vyzývá členy představenstva, aby předložili návrhy na další využití nashromážděných
prostředků, jejichž současná výše činí cca 1.184.000 Kč s tím, že je vhodné tyto prostředky
co nejdříve využít.
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3c)

Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.

Předseda informoval představenstvo o probíhajících jednáních s vedením Garančního systému
finančního trhu (GSFT) o způsobu a výši výplaty náhrad pohledávek z pojištěných vkladů
uložených na účtech advokátních úschov včetně s tím souvisejících interpretačních problémů.
ČAK usiluje o to, aby GSFT ve spolupráci s MF aplikoval takový výklad o bankách, který
odpovídá příslušné směrnici a který poskytuje pojištění vkladů z advokátních úschov ve výši
dvojnásobku, tj. 200.000 EUR.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí stanovisko Generali České pojišťovny
a.s. ohledně odpovědnosti advokáta v souvislosti s advokátními úschovami a pojištěním
advokátních úschov u Sberbank CZ a.s. v rámci pojištění odpovědnosti advokáta.
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci od pojišťovacího makléře
ČAK společnosti WI-ASS ČR s.r.o., že žádná z osmi oslovených nejvýznamnějších pojišťoven
neposkytuje pojistný produkt, který by umožnil pojistit peníze uložené v bance na účtu advokátní
úschovy proti riziku úpadku banky nad rámec zákonného pojištění vkladů dle zákona o bankách.
Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Justoňovi, aby společně
s JUDr. Svobodou z odboru matriky a JUDr. Schejbalovou provedli celkovou revizi právní
a stavovské úpravy advokátních úschov a navrhli případné legislativní úpravy de lege ferenda.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 131-04/2022 v navrženém znění.
3d) Extranet ČAK – Koncept a schválení výběrové komise
Předseda uvedl podrobnosti k předloženému materiálu a navrhl, aby byl JUDr. Martin Maisner
pověřen sestavením pracovní skupiny pro Extranet ČAK.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje předsedou předložený základní koncept
funkcionality extranetu, který by měl umožnit advokátům a advokátním koncipientům vyřizování
většiny agend na České advokátní komoře on-line. Představenstvo pověřuje JUDr. Martina
Maisnera sestavením pracovní skupiny, která dále tento základní koncept rozpracuje a připraví
jako zadání pro vypsání výběrového řízení na implementaci extranetu. JUDr. Maisner na příští
schůzi představenstva navrhne složení pracovní skupiny a základní časový harmonogram prací.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 132-04/2022 v navrženém znění.

Předseda ve 13.00 hodin jednání představenstva přerušil na přestávku na oběd. Schůze
pokračovala od 13.50 hodin.

Regionální zástupce ČAK pro Severní Čechy JUDr. Zdeněk Grus, který se zúčastnil celého
úterního jednání této schůze představenstva jako pozvaný host, informoval představenstvo
o spolupráci s krajským státním zástupcem v Ústí nad Labem i soudy. JUDr. Grus informoval
o plánované konferenci mezi regionálními advokáty a krajským státním zastupitelstvím na téma
odklonů, dohod o vině a trestu s tím, že po uskutečnění konference podá zprávu a dodá
statistiky. V návaznosti na toto setkání, ve spolupráci s JUDr. Sokolem a Mgr. Trojanem,
navrhnou téma a konání setkání na celostátní úrovni advokátů s Nejvyšším státním
zastupitelstvím a Vrchním státním zastupitelstvím.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá předsedovi výboru regionálních představitelů
JUDr. Radimu Miketovi, aby ve spolupráci s regionálními zástupci ČAK připravil podkladové
informace a praktické zkušenosti z implementace odkladů a dohod.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 133-04/2022 v navrženém znění.
4)

Legislativa (JUDr. Němec, JUDr. Justoň)

4a)

Informace o novele zákona o advokacii

Předseda informoval o jednáních zástupců ČAK v této věci se zástupci Ministerstva
spravedlnosti a o aktuálním stavu legislativních příprav novely zákona o advokacii.
4b) Návrh změn insolvenčního zákona a informace z jednání Sekce pro insolvenční
právo (JUDr. Žižlavský)
JUDr. Žižlavský ústně doplnil písemný návrh novely insolvenčního zákona s důvodovou
zprávou a podal zprávu o jednání Sekce ČAK pro insolvenční právo.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh na změnu insolvenčního zákona
v souvislosti s potřebou reálného zajištění právní, ekonomické a jiné odborné pomoci osobám
v úpadku nebo hrozícím úpadku ve znění předloženém JUDr. Žižlavským, které tvoří přílohu
tohoto zápisu. Představenstvo pověřuje JUDr. Žižlavského, aby tento návrh předložil
Ministerstvu spravedlnosti.
Představenstvo České advokátní komory dále pověřuje JUDr. Žižlavského, aby ve spolupráci
se sekcí pro insolvenční právo připravil další návrhy, které se týkají zajištění řádné
administrace insolvenčních řízení insolvenčními správci, včetně finančního zajištění.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 134-04/2022 v navrženém znění.
4c)

Novela usnesení, jímž se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku
na činnost ČAK

Předseda odkázal na připojený návrh, jímž se jedna z věkových hranic v usnesení o placení
ročního příspěvku na činnost ČAK zvyšuje ze 70 na 75 let. Odkázal na písemné odůvodnění
tohoto návrhu, jež vychází z podnětu předloženého JUDr. Trubačem a Mgr. Gawlasovou.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
V čl. 4 odst. 1 písm. c) 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, se číslo „70“ nahrazuje číslem „75“.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 135-04/2022 v navrženém znění.
Mgr. Trojan v této souvislosti navrhl, aby součástí žádosti o poskytnutí úlevy z povinných
plateb byl souhlas žadatele s jeho zařazením do seznamu advokátů, jimž byla poskytnuta úleva
z povinných plateb, který bude uveřejněn v oficiálních médiích ČAK.
Po proběhlé diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá LO, aby zpracoval stanovisko k souladu
zveřejnění jmen advokátek a advokátů, jimž byly poskytnuty úlevy z povinných plateb,
s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
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Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 136-04/2022 v navrženém znění.
4d) Postup představenstva v řízení o pozastavení v případě tzv. odklonů v trestním
řízení
JUDr. Justoň ústně zrekapituloval obsah předloženého písemného materiálu.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí stanovisko k otázce postupu
představenstva v řízení o pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona
o advokacii, jež je přílohou zápisu z této schůze.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 137-04/2022 v navrženém znění.
4e)

Informace o legislativním procesu

JUDr. Justoň ústně doplnil předložený písemný materiál.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere zprávu legislativního odboru o legislativním
procesu na vědomí.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 138-04/2022 v navrženém znění.
4f)

Návrh zákona „Lex Ukrajina“

JUDr. Justoň ústně zdůvodnil předložený návrh, zejména důvod jeho zpracování ve dvou
variantách.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh zákona upravujícího dočasné
oprávnění advokátů, kteří získali oprávnění k poskytování právních služeb na Ukrajině,
k poskytování právních služeb na území České republiky.
Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby tento návrh předložil Ministerstvu spravedlnosti.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 139-04/2022 v navrženém znění.
4g)

Milostivé léto II

NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

5)
5a)

IT a GDPR (JUDr. Maisner)
Roční hodnotící zpráva pověřence ČAK pro ochranu osobních údajů (DPO)

Předseda přednesl podstatné body písemné zprávy JUDr. Martina Vychopně, DPO Komory,
o stavu ochrany osobních údajů v ČAK za rok 2021. V podrobnostech předseda odkázal
na obsah této zprávy, jež je v podkladových materiálech této schůze.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí hodnotící zprávu o stavu ochrany
osobních údajů v ČAK za rok 2021 a pověřuje JUDr. Vychopně a JUDr. Čápa implementací
v této zprávě navržených opatření.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 141-04/2022 v navrženém znění.
5b) Compliance systém ČAK
JUDr. Maisner ústně zdůraznil hlavní body předloženého písemného materiálu.
Předseda po krátké diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory ukládá tajemníkovi, aby společně s JUDr. Justoněm
a Mgr. Sedláčkovou zhodnotili:
- zda je možné vlastními silami odborně, administrativně i personálně vytvořit, implementovat
a začít provozovat Compliance systém a zda si to vyžádá ze strany ČAK nějaké náklady,
eventuelně v jakém rozsahu,
- zda finanční úspora ve srovnání s realizací externím dodavatelem fakticky vyváží neexistenci
odpovědnosti dodavatele za soulad Compliance programu s metodikou Vrchního státního
zastupitelství v Praze.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 142-04/2022 v navrženém znění.
5c)

Bank ID

JUDr. Maisner odkázal na předložený písemný materiál, přičemž připomněl genezi v této věci.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Maisnera, aby ve spolupráci
s hospodářským výborem ČAK zajistil vyhlášení výběrového řízení na dodávku IT řešení
implementace Bank ID umožňujícího advokátům identifikaci klienta prostřednictvím Bank ID,
a to na základě podkladů pro zadání výběrového řízení zpracovaného JUDr. Maisnerem
ve spolupráci se společností DXH a Applifting.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 143-04/2022 v navrženém znění.
6)

Matrika (Mgr. Trojan, JUDr. Macková)

6a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 31. 3. 2022
Předsedající odkázala na statistiku počtů advokátů a advokátních koncipientů zapsaných
v seznamech vedených ČAK k 31. březnu 2022, jež je součástí podkladových materiálů.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled předložený odborem matriky
ČAK s tím, že k 31. březnu 2022 bylo v seznamech ČAK zapsáno 12 413 aktivních advokátů a
2.729 advokátních koncipientů.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 144-04/2022 v navrženém znění.
7)

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

7a)

Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty v březnu 2022

Předseda odkázal na připojený materiál a 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 březnu 2022.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 145-04/2022 v navrženém znění.

7b)

Koncepce vzdělávání advokátů

JUDr. Dolanská Bányaiová ústně doplnila písemný materiál Koncepce vzdělávání advokátů
Českou advokátní komorou s datem 30. března 2022, který zpracovala s JUDr. Radimem
Miketou a Ing. Lenkou Matouškovou.
K tomu JUDr. Mikš doplňuje, že školení ohledně povinnosti advokáta při vedení advokátní
úschovy je důležitou součástí vstupního školení advokátních koncipientů. Při provádění kontrol
advokátních úschov pravidelně dochází k osvětě ze strany členů kontrolní rady provádějících
kontrolu plnění povinností při advokátních úschovách. Totéž se týká kontroly povinností AML.
Do programu seminářů bude zařazena i tématika mezinárodních sankcí, a to mj. v návaznosti
na povinnosti advokátů v souvislosti s vedením advokátních úschov.
Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí předloženou zprávu o koncepci
vzdělávání advokátů Českou advokátní komorou.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 146-04/2022 v navrženém znění.

7c)

Informace o návrzích předsedy Nejvyššího soudu na členy zkušební komise ČAK

Předseda konstatoval přípis předsedy Nejvyššího soudu z 24. března 2022 adresovaný ministru
spravedlnosti a navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí návrhy předsedy Nejvyššího soudu
z 24. března 2022 na jmenování tří nových členů zkušební komise ČAK z řad soudců
Nejvyššího soudu.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 147-04/2022 v navrženém znění.
8)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová)

8a)

Volby IBA

JUDr. Mokrý zmínil podstatné body písemného materiálu a důvody, pro něž by měla ČAK
podpořit konkrétní kandidáty do vedení IBA.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory projednalo materiál „Volby IBA“ a rozhodlo, že ČAK
podpoří kandidaturu prof. Dr. Jörga Menzera na funkci prezidenta IBA a kandidaturu Jamie
Careyho na post viceprezidenta IBA. Odboru mezinárodních vztahů se ukládá, aby
administrativně zajistil podporu těchto kandidatur v IBA.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 148-04/2022 v navrženém znění.
8b) Charta UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti násilí
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.
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8c)

Vyúčtování zahraničních cest 2021

Předseda s odkazem na předložený písemný přehled loňských zahraničních cest navrhl, aby
představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Přehled nákladů na zahraniční
služební cesty v roce 2021.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 149-04/2022 v navrženém znění.
8d) Pozvání na výroční konferenci Kalifornské asociace advokátů
JUDr. Mokrý připomněl, že delegace kalifornských advokátů v roce 2019 navštívila ČAK při
příležitosti první česko-kalifornské konference, přičemž ČAK podepsala s Kalifornskou
asociací advokátů Memorandum o spolupráci. Nynější pozvání je reciprocitou za tuto akci.
Představenstvo po diskusi ponechalo na zvážení jednotlivých členů a náhradníků
představenstva, zda se zúčastní výroční konference Kalifornské asociace advokátů, která
se uskuteční v San Diegu ve dnech 15. až 17. září 2022 a uložilo odboru MEZ, aby pozvánku
na tuto konferenci předal členům Sekce MEZ.
8e)

Aktuality EU za březen 2022

Předseda odkázal na podrobný písemný materiál a navrhl, aby představenstvo přijalo toto
usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Aktuality z Evropské unie od Stálého
zastoupení ČAK v Bruselu za březen 2022.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 150-04/2022 v navrženém znění.
8f)

Financování soudních sporů třetími stranami

JUDr. Mokrý ústně doplnil předložený písemný materiál s tím, že jde o důležitou problematiku,
na níž je aktuálně potřebné reagovat.
Po diskusi předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu mezinárodního odboru ČAK
o financování soudních sporů třetími stranami s tím, že sekci pro advokátní právo se ukládá
vypracování stanoviska k návrhu vyjádření CCBE v co nejkratším možném termínu.
JUDr. Mokrý upozorňuje, že tato problematika bude patrně projednávána 13. května 2022
na plenárním zasedání CCBE v Dublinu. V případě, že do té doby nebude mít ČAK jiné
stanovisko, pověřuje představenstvo JUDr. Mokrého, aby podporoval stanovisko CCBE.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 151-04/2022 v navrženém znění.
8g)

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Croatian Lawyers´ Day (JUDr. Bányaiová)

Nad rámec písemné zprávy JUDr. Dolanská Bányaiová informovala, že ji kontaktovala
zástupkyně Německé spolkové advokátní komory Veronika Horrer, která projevila zájem
navštívit ČAK. Představenstvo pověřilo JUDr. Dolanskou Bányaiovou, aby jménem ČAK
zajistila návštěvu paní Horrer na ČAK.
8h) Veřejné slyšení k AML balíčku v Evropském parlamentu (JUDr. Mokrý)
Představenstvo ukládá sekci AML, aby společně s mezinárodním odborem do pátku 8. dubna
2022 vypracovali stanovisko k návrhu stanoviska CCBE k AML balíčku v Evropském
parlamentu, které je v podkladových materiálech.
8i) Předsednictví ČR v Radě EU–společná konference ČAK, UO a PF UK (Mgr. Trojan)
Mgr. Trojan představil koncept společné konference v rámci předsednictví ČR v Radě EU
na téma Aktuální otázky trestního práva v EU, kterou by společně pořádala ČAK, Unie obhájců
a Právnická fakulta UK 26. září 2022 ve velké aule Karolina. Navrhl, aby byl sestaven
organizační výbor této konference ve složení JUDr. Martin Maisner (ČAK/odbor MEZ),
JUDr. Filip Seifert (UO), prof. JUDr. Tomáš Gřivna (PF UK) a Mgr. Lukáš Trojan jako
koordinátor. Předběžné náklady konference odhadované na částku 500.000 Kč budou
spolufinancovány ČAK a UO (cca 200.000 Kč) a případnými sponzorskými dary.
Náklady konference zahrnují předpokládané náklady na pronájem sálu, zajištění tlumočnické
služby, ubytování a cestovní náklady zahraničních hostů. Konference je určena českým
advokátům, zahraničním hostům z řad EU (CCBE, Evropská komise, Evropský parlament,
Evropský veřejný žalobce) a soustavy českých soudů a státních zastupitelství.
Představenstvo hlasovalo o tomto návrhu a níže uvedeným počtem hlasů schválilo výše uvedený
koncept konference v rámci předsednictví ČR v Radě EU na téma Aktuální otázky trestního
18
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práva v EU a pověřilo organizační výbor konference ve složení JUDr. Martin Maisner,
JUDr. Filip Seifert, prof. JUDr. Tomáš Gřivna a Mgr. Lukáš Trojan, aby pokračoval v přípravě
této konference.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 152-04/2022 v navrženém znění.
9)

Různé

9a)

Náklady na 8. sněm ČAK

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o celkových nákladech 8. sněmu ČAK, který se konal
22. října 2021.
9b) Žádost o vstup ČAK do řízení o ústavní stížnosti ve věci advokátního tarifu (JUDr.
Čáp)
Představenstvo po projednání obsahu ústavní stížnosti pověřilo tajemníka, aby v rámci jednání
s MSp o úpravě advokátního tarifu projednal též tuto ústavní stížnost a vhodnost vstupu ČAK
do řízení.
9c)

Návrh JUDr. Tomáše Nahodila na novelizaci stavovského předpisu upravujícího
povinnosti advokátů při provádění úschov finančních prostředků (JUDr. Němec)

Představenstvo rozhodlo, že tento návrh bude zvážen v rámci celkové revize právní a stavovské
úpravy advokátních úschov, která byla uložena pod bodem 3c) této schůze představenstva.
9d) Podnět JUDr. Tomáše Nahodila na školení k výběru banky pro provádění úschov
(JUDr. Bányaiová)
JUDr. Dolanská Bányaiová zmínila podnět JUDr. Tomáše Nahodila na Twitteru, spojený s jeho
článkem v Lidových novinách, kdy navrhoval, aby Komora provedla školení pro advokáty
od předních odborníků z finančního/bankovního sektoru, kteří by advokáty naučili pracovat
s veřejně dostupnými zdroji (OSINT) a rozpoznat bezpečnostně (geopoliticky) rizikové banky,
přestože mají licenci, a varovala je před zřizováním účtu u těchto institucí.
Představenstvo se tímto podnětem zabývalo též v rámci bodu koncepce vzdělávání a po diskusi
rozhodlo, že Komora takové školení organizovat nebude, neboť posuzování způsobilosti
subjektů působit jako banka v ČR přísluší výhradně České národní bance (ČNB). Jakýmkoliv
doporučením pro výběr banky řádně v ČR podnikající a poskytující bankovní služby by
Komora zasáhla do dohledové a regulační pravomoci ČNB, mohla by ohrozit finanční politiku
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ČNB směřující k zajištění stability finančního systému a způsobit tím značnou škodu nejen
subjektům působícím přímo na bankovním trhu. Navíc, takovým doporučením a zásahem do
fungování bankovního trhu by Komora zasahovala do hospodářské soutěže na tomto trhu a
porušila tak rovněž pravidla hospodářské soutěže stanovená v zákoně o ochraně hospodářské
soutěže. Patrně by se pak Komora neubránila ani postihu ze strany ÚOHS a rovněž případné
odpovědnosti za škodu plynoucí z tohoto porušení. Konečně, by se Komora patrně dopustila i
nekalosoutěžního jednání, např. zlehčování.
9e)

Stanovisko kontrolní rady k podnětu JUDr. Tomáše nahodila na pozastavení
výkonu čl. 3 usnesení představenstva ze 14. 12. 2021, jímž byla přijata Závazná
pravidla komunikace

JUDr. Jan Mikš, předseda kontrolní rady, stručně zdůvodnil její rozhodnutí nepozastavit výkon
čl. 3 usnesení představenstva ze 14. 12. 2021.
Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí rozhodnutí kontrolní rady ČAK
nepozastavit výkon čl. 3 usnesení představenstva ČAK ze 14. 12. 2021.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 153-04/2022 v navrženém znění.

Předseda v 17:15 hodin dubnovou schůzi představenstva ukončil a poděkoval přítomným
za účast.

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp
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