Zápis z 1. schůze představenstva ČAK
3. listopadu 2021

Zápis z 1. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora)
zvoleného na 8. sněmu ČAK, která se konala dne 3. listopadu 2021
v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1

3. listopadu 2021
PŘÍTOMNI:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Tomáš Sokol
Mgr. František Korbel, Ph.D.
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
Mgr. Lukáš Trojan
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

Mgr. Kamil Blažek
Mgr. Pavel Kroupa
Mgr. Hana Gawlasová
JUDr. Antonín Mokrý

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Johan Justoň
JUDr. Milan Hoke

OMLUVENI:
JUDr. Radim Miketa

V souladu s čl. 8 odst. 6 Usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/1999 Věstníku ze dne
8. listopadu 1999 ve znění pozdějších změn (organizační řád) se řízení 1. schůze nově
zvoleného představenstva ujal JUDr. Tomáš Sokol, který bude schůzi řídit do zvolení nového
předsedy ČAK.
1)

Úprava pravidel pro volbu předsedy a místopředsedů České advokátní komory

Tajemník JUDr. Čáp předkládá v písemné formě změnu pravidel pro volbu předsedy
a místopředsedů představenstva ČAK, přitom písemný návrh je přílohovou součástí zápisu.
O návrhu změny pravidel nechal předseda hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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2)

Stanovení funkčního období předsedy a místopředsedů České advokátní komory

Předsedající v souladu s článkem 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK navrhl, aby představenstvo
přijalo toto usnesení č. 1-11/2021:
Představenstvo ČAK dle článku 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK stanoví, že funkční období
předsedy a místopředsedů ČAK, kteří budou dnes zvoleni, bude činit dva roky, tedy
od 3. listopadu 2021 do 3. listopadu 2023.
Předsedající se dotázal na protinávrhy, konstatoval, že žádné nejsou, a dal o tomto návrhu
hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 1-11/2021 v navrženém znění.
Funkční období předsedy a místopředsedů ČAK, kteří budou dnes zvoleni, činí dva roky a trvá
od 3. listopadu 2021 do 3. listopadu 2023.
3)

Volba volební komise

Předsedající zahájil volbu volební komise. Navrhl, aby se členy volební komise stali:
JUDr. Petr Čáp, JUDr. Johan Justoň a JUDr. Milan Hoke. Předsedající se dotázal
na protinávrhy, konstatoval, že žádné nejsou a dal o návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo zvolilo volební komisi pro volbu předsedy
a místopředsedů ČAK ve složení JUDr. Petr Čáp, JUDr. Johan Justoň a JUDr. Milan Hoke.
Po krátké přestávce JUDr. Petr Čáp oznámil, že byl zvolen předsedou volební komise.
4)

Volba předsedy České advokátní komory

Do zahájení této schůze představenstva ohlásil kandidaturu na předsedu České advokátní
komory JUDr. Robert Němec, LL.M. Předsedající se dotázal, zda ještě někdo další kandiduje
na funkci předsedy ČAK. Žádný další člen představenstva na funkci předsedy ČAK
nekandiduje.
Nato předseda volební komise zahájil volbu předsedy ČAK a rozdal volební lístky k tajné
volbě. Po provedení volby byla vyhlášena technická přestávka za účelem sečtení hlasů.
Po sečtení hlasů oznámil předseda volební komise výsledek volby předsedy ČAK:
Volby se zúčastnilo 11 členů představenstva. Odevzdáno bylo 11 platných volebních lístků,
z nichž 11 platných hlasů bylo uděleno kandidátovi JUDr. Robertu Němcovi, LL.M.
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Předsedou České advokátní komory byl pro dvouleté funkční období od 3. listopadu 2021
do 3. listopadu 2023 zvolen JUDr. Robert Němec, LL.M.
Řízení schůze se poté ujal nový předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M.
5)

Volba místopředsedů České advokátní komory

5a)

Stanovení počtu místopředsedů České advokátní komory

Předseda v souladu s článkem 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK navrhl, aby představenstvo
přijalo toto usnesení č. 2-11/2021:
Představenstvo ČAK dle článku 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK stanoví, že Česká advokátní
komora bude mít ve funkčním období od 3. listopadu 2021 do 3. listopadu 2023 čtyři
místopředsedy.
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 2-11/2021 v navrženém znění.
Česká advokátní komora bude mít ve funkčním období od 3. listopadu 2021 do 3. listopadu
2023 čtyři místopředsedy.
5b)
Volba místopředsedy České advokátní komory pověřeného dohledem nad činností
pobočky ČAK v Brně
Kandidaturu na funkci místopředsedy ČAK pověřeného dohledem nad činností pobočky ČAK
ohlásila do zahájení této schůze JUDr. Michala Plachká, LL.M. Předseda se dotázal, zda ještě
někdo další kandiduje na tuto funkci místopředsedy ČAK. Žádný další člen představenstva na
funkci místopředsedy ČAK pověřeného dohledem nad činností pobočky ČAK nekandiduje.
Nato předseda volební komise zahájil volbu místopředsedy ČAK pověřeného dohledem
nad činností pobočky ČAK rozdáním volebních lístků k tajné volbě. Po provedení volby byla
vyhlášena technická přestávka za účelem sečtení hlasů.
Po sečtení hlasů oznámil předseda volební komise výsledek volby místopředsedy ČAK
pověřeného dohledem nad činností pobočky ČAK:
Volby se zúčastnilo 11 členů představenstva. Odevzdáno bylo 11 platných volebních lístků,
z nichž 11 platných hlasů bylo uděleno kandidátce JUDr. Michale Plachké, LL.M.
Místopředsedkyní České advokátní komory pověřenou dohledem nad činností pobočky ČAK
byla pro dvouleté funkční období od 3. listopadu 2021 do 3. listopadu 2023 zvolena
JUDr. Michala Plachká, LL.M.
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5c)

Volba ostatních místopředsedů České advokátní komory

Kandidaturu na funkce ostatních místopředsedů ČAK ohlásili JUDr. Martin Maisner, PhD.,
MCIArb., JUDr. Monika Novotná a JUDr. Petr Toman, LL.M. Předseda se dotázal, zda ještě
někdo další kandiduje na funkci místopředsedy ČAK, nikdo další se ke kandidatuře nepřihlásil.
Nato předseda volební komise zahájil volbu místopředsedů ČAK rozdáním volebních lístků
k tajné volbě. Po provedení volby byla vyhlášena technická přestávka za účelem sečtení hlasů.
Po sečtení hlasů oznámil předseda volební komise výsledek volby místopředsedů ČAK:
Volby se zúčastnilo 11 členů představenstva. Odevzdáno bylo 11 platných volebních lístků,
přičemž jednotliví kandidáti obdrželi tyto počty platných hlasů:
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.: 11 hlasů
JUDr. Monika Novotná: 11 hlasů
JUDr. Petr Toman, LL.M.: 10 hlasů
Místopředsedy České advokátní komory byli pro dvouleté funkční období od 3. listopadu 2021
do 3. listopadu 2023 zvoleni:
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Petr Toman, LL.M.
O průběhu voleb byl vyhotoven samostatný protokol, který podepsali všichni členové
představenstva a všichni členové volební komise.
6)

Různé

6a)
Usnesení představenstva č. 3-11/2021 (č. 8/2021 Věstníku) o minimálních limitech
pojistného plnění, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory
č. 4/2009 Věstníku, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění
advokátů, ve znění pozdějších stavovských předpisů
Předseda odkázal na návrh usnesení zpracovaný legislativním odborem ČAK včetně
odůvodnění. Jelikož nebyly k tomuto návrhu vzneseny žádné dotazy ani připomínky, dal
předseda o tomto návrhu usnesení hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 3-11/2021 (č. 8/2021 Věstníku)
v navrženém znění, které je nedílnou součástí zápisu. Přijatá změna stavovského předpisu bude
publikována ve Věstníku ČAK.
6b)

Schůze představenstva v roce 2021

Další řádná schůze představenstva se bude konat ve dnech 13. a 14. prosince 2021. Začátek
schůze v pondělí 13. prosince bude upřesněn, v úterý 14. prosince začne schůze v 9.00 hodin.

Předseda konstatoval, že veškeré body programu byly projednány, poděkoval přítomným
za účast a schůzi představenstva ukončil.

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp
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