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Zápis ze 14. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), 

která se konala ve dnech 6. – 7. února 2023 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha  

 
6. února 2023 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 
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. 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. Radim Miketa 
JUDr. Antonín Mokrý 
 
 

JUDr. Petr Čáp 
PhDr. Iva Chaloupková 
 
Za regionální zástupce: 
JUDr. František Smejkal 
 

OMLUVENI:  

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

 

JUDr. Tomáš Herblich 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
  
 

 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

1) Kontrola úkolů ze zápisu z 13. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)  

K bodu 1 – 1/2c:  

Úkol: Pokud jde o smlouvu s dodavatelem notebooků, její obsah je předmětem jednání. První 
návrh smlouvy od společnosti Abuco ČAK obdržela a vrátila dodavateli s připomínkami. OVV 
a tajemníkovi se ukládá, aby jednání o obsahu smlouvy byla dokončena nejpozději do konce 
ledna 2023 tak, aby byla zajištěna dostatečná lhůta k implementaci.  

Tajemník informoval, že smlouva byla po obsahové stránce dohodnuta. Zbývá jí jen podepsat. 
Předsedovi se ukládá, aby předmětnou smlouvu se společností Abuco podepsal. Odboru 
výchovy a vzdělávání ČAK se ukládá, aby zajistil informování advokátní veřejnosti, že  poprvé 
se budou písemné práce v rámci advokátních zkoušek psát na  noteboocích v květnu 2023 a aby 
ve spolupráci s vedením zkušební komise ČAK připravil jednotnou metodiku postupu při 
písemných pracích na noteboocích.  
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K bodu 1  1-9a) :  

Úkol: Ad návrh JUDr. Tomáše Nahodila na instalaci pamětních kamenů před dosud stojícími 
domy, popř. místech, kde dříve stály a v nichž před deportacemi bydleli advokáti židovského 
původu. 

Bude projednáno v rámci této schůze pod bodem 7e). 

K bodu 1-2c):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru mezinárodních vztahů ČAK, aby 
v jednotlivých národních či regionálních evropských advokátních komorách a v IBA zjistilo 
aktuální informace o jimi využívaných hlasovacích systémech a získalo případné reference o 
nich. 

Úkol splněn. Odbor mezinárodních vztahů oslovil evropské advokátní komory, které mají již 
právně upraveny on-line volby, a IBA. Veškeré informace, které obdržel, předal pracovní 
skupině pro přípravu on-line voleb.  JUDr. Novotná informovala o schůzi pracovní komise na 
on-line sněm, která ad i) vyhodnotila informace od evropských advokátních komor a ad ii) 
formulovala „zadání“ požadovaných funkcionalit on-line sněmu, které bude předloženo ke 
schválení představenstvu nejpozději na příštím jednání, případně v průběhu února per rollam.  

K bodu 1-2d):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá IT oddělení ČAK, aby ve spolupráci 
se společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. zpracovalo harmonogram 
a rozpočet pro implementaci prvních sedmi funkcionalit podle pořadí uvedeného v konceptu 
schváleném usnesením představenstva č. 132-04/2022 z 5. dubna 2022 tak, aby představenstvo 
na své březnové schůzi mohlo rozhodnout o dalším postupu. 

Úkol trvá. Termín: březen 2023. 

K bodu 1-8a):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory souhlasí s podáním podnětu předsedovi 
Okresního soudu Praha - východ a ministru spravedlnosti k podání kárné žaloby na soudce 
tohoto soudu, který svým excesivním postupem porušil zákonná ustanovení upravující 
advokátní mlčenlivost. Představenstvo pověřuje předsedu, aby tento písemný podnět jménem 
České advokátní komory podal. 

Mgr. Trojan podnět připravil. Představenstvo ukládá předsedovi a tajemníkovi, aby podnět 
jménem ČAK podali.  

Tajemník informoval o přípravě podnětu a jeho doplnění po konzultaci s Mgr. Trojanem. 
Podnět je připraven k odeslání.  
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K bodu 1-8d):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje pracovní skupinu ČAK k Chartě 
základních zásad pro přístup obětí násilí na ženách ke spravedlnosti, aby ve spolupráci 
s pověřenými zástupci Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise připravila návrh 
interních postupů a předložila jej ke schválení představenstvu na nejbližším možném jednání 
představenstva. 

Jednání pracovní skupiny a zástupců uvedených orgánů Komory proběhne 20. ledna 2023. 
Návrh interních postupů bude předložen na příští schůzi představenstva 

JUDr. Novotná informovala představenstvo o závěrech pracovní skupiny, které jsou předloženy 
ke schválení představenstvu pod bodem 7a).  

K bodu 1-8e):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru hospodářskému a 
organizačnímu ČAK, aby vypracoval ekonomickou analýzu nákladů kárného řízení. 

Úkol trvá. Analýza bude předložena na březnovém jednání představenstva.  

K bodu 1-8k):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby z transparentního účtu Advokáti 
Ukrajině č. 123-5435840247/0100 poukázala na účet CCBE částku 115.000 Kč jako dar pro 
Ukrajinu. Představenstvo ukládá Odboru mezinárodních vztahů ČAK, aby požádal CCBE 
o potvrzení, že tyto prostředky přijala za účelem zakoupení potřebných věcí pro Ukrajinskou 
národní advokátní komoru. 

Odboru MEZ se ukládá, aby opakovaně vyžádalo zprávu od CCBE, jakým způsobem bylo 
s prostředky naloženo.  

Úkol splněn – viz přiložený článek publikovaný v Advokátním deníku.  

Odboru hospodářskému se ukládá, aby ve spolupráci s Odborem mezinárodních vztahů ČAK 
(MEZ) zajistil od Rady evropských advokátních komor (CCBE) potřebné potvrzení 
o poskytnutí daru.   

K bodu 2a):  

Úkol: Ad Rodná čísla: Představenstvo České advokátní komory pověřuje Mgr. Pavla Kroupu, 
aby vypracoval odpověď Ministerstvu spravedlnosti v duchu výše uvedeného stanoviska.    

Mgr. Kroupa informoval o splnění úkolu, odpověď byla ministerstvu odeslána 12. ledna 2023. 
Mgr. Kroupa ji zašle na vědomí sekretariátu ČAK. Pokud jde o elektronický spis, ministerstvo 
akceptovalo návrh ČAK ohledně přístupu advokátů a jejich substitutů. Pokud jde o rodná čísla, 
Ministerstvo vnitra informovalo, že trvá na mnohosti unikátních bezvýznamových 
systémových identifikátorů.  
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Mgr. Kroupovi se ukládá, aby ve spolupráci s předsedou vypravili oficiální stanovisko ČAK 
adresované Ministerstvu spravedlnosti.   

Úkol: Ad Autorizovaná konverze dokumentů:  Představenstvo České advokátní komory ukládá 
odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, aby ve spolupráci s pracovní skupinou ČAK pro 
digitalizaci justice jmenovanou na schůzi představenstva 13. prosince 2022  zpracoval námitky 
proti výše uvedené vyhlášce, resp. ověřil, za jakých podmínek jsou konvertované dokumenty 
ukládány a jak je zajištěna jejich důvěrnost ze strany provozovatele systému CzechPoint.  

Úkol trvá. Předseda navrhl, aby do pracovní skupiny ČAK pro digitalizaci justice byl dále 
jmenován advokát JUDr. Adam Felix.  Dal proto hlasovat o návrhu tohoto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory jmenuje do pracovní skupiny pro komunikaci 
s Ministerstvem spravedlnosti v oblasti digitalizace justice JUDr. Adama Felixe, LL.M., Ph.D. 
advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16702. 

Předseda dal o návrhu zařadit hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 344-02/2023 v navrženém znění.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnějších vztahů ČAK, aby v návaznosti 
na výsledek analýzy a jednání informoval advokáty o nově stanovené povinnosti, resp. upozornil 
na možné problémy v souvislosti s povinností mlčenlivosti. 

Úkol trvá. 

K bodu 3a):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, 
aby doplněný návrh pravidel legislativního monitoringu ČAK konzultoval s pracovní skupinou 
jmenovanou na schůzi představenstva 13. prosince 2022 a upravený návrh předložil na 
únorovou schůzi představenstva. 

Věc je na programu této schůze pod bodem 3c).  

Představenstvo České advokátní komory dále ukládá odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, 
aby ve spolupráci s odborem mezinárodních vztahů ČAK (MEZ) připravil obdobný materiál, 
jehož předmětem bude sledování legislativy Evropské unie (EU), jejího připomínkování a její 
implementace v ČR.  

Úkol trvá, materiál bude předložen na březnovou, případně dubnovou schůzi představenstva.   

K bodu 6c):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Mgr. Kamilu Blažkovi, aby ve spolupráci 
s JUDr. Dolanskou Bányaiovou a Mgr. Gawlasovou provedli podrobnější analýzu diskusního 
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dokumentu CSR s doporučením, zda a jakým způsobem tento dokument implementovat v rámci 
ČAK a české advokacie. Zprávu nechť předloží na dubnové schůzi představenstva.  

Úkol trvá – bude projednáno na dubnové schůzi představenstva.  

Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby Sekci pro advokátní právo ČAK a Výboru pro 
advokátní etiku ČAK postoupil Modelový etický kodex chování advokáta (Model Code of 
Conduct) přijatý na plenárním zasedání CCBE v prosinci 2021 k posouzení a případnému 
doporučení pro představenstvo, zda a jak je třeba tento dokument zohlednit v advokátních 
předpisech.  

Úkol splněn, materiál byl rozeslán, v sekcích probíhá diskuse.  

K bodu 7a):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Mgr. Sedláčkové zajistit úhradu 
nedoplatku i členského poplatku ČAK v Mezinárodní společnosti pro trestní právo pro rok 
2023. 

Věc je v řešení.  

K bodu 7d):  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí podnět advokáta JUDr. Viléma 
Štekla z 18. listopadu 2022 a ukládá tajemníkovi ČAK, aby tento podnět předložil Sekci pro 
advokátní právo ČAK. 

Úkol splněn, podnět byl Sekci pro advokátní právo předán.   

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Mgr. Sedláčkové, vedoucí odboru 
hospodářského a organizačního ČAK, aby zjistila, zda, případně za jakých podmínek a s jakým 
přínosem pro ČAK, by bylo možné osadit střechu Kaňkova paláce, resp. přístavby ve dvoře, 
alespoň tam, kde to bude vhodné, fotovoltaickými články, jak navrhl advokát JUDr. Tomáš 
Nahodil ve svém podnětu z 29. listopadu 2022 

Úkol splněn.  

Předseda konstatoval podstatné body obsažené v materiálu Fotovoltaické systémy v památkově 
chráněných územích hlavního města Prahy, který vydal v roce 2022 Odbor památkové péče 
Magistrátu hlavního města Prahy. Zejména citoval pasáž, jež se přímo týká kulturních památek, 
do jejichž seznamu byl Schirdingovský palác – Kaňkův dům zapsán 22. prosince 1964: 
„Fotovoltaické systémy v kontextu kulturních památek představují ahistorický a cizorodý 
prvek. Jako takový je v daném případě nežádoucí.“  

Umístění této technologie není možné ani na střeše dvorní budovy, protože se nejedná 
o novostavbu před kolaudací, kdy by se čistě teoreticky ještě dalo o takovém postupu jednat.  
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Představenstvo proto vzalo na vědomí informaci Mgr. Miroslavy Sedláčkové, že umístění 
fotovoltaických článků na střechy budov ve vlastnictví ČAK není možné.   

K bodu 7e):  

Úkol: Ad žádosti JUDr. Nahodila o informace: Představenstvo České advokátní komory 
pověřuje tajemníka České advokátní komory, aby v návaznosti na dosavadní postup ve věci 
žádostí JUDr. Tomáše Nahodila o informace ze 7. až 12. prosince 2022 sdělil Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, že tyto žádosti nejsou dle názoru Komory žádostmi podle zákona č. 
106/1999 Sb. v platném znění.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá tajemníkovi České advokátní komory, 
aby žádosti JUDr. Tomáše Nahodila o informace ze 7. až 12. prosince 2022 řešil podle 
organizačního řádu České advokátní komory.    

Tajemník sdělil, že  JUDr. Tomáš Nahodil podáním z 27. ledna 2023 vzal v plném rozsahu zpět 
své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které podal České advokátní komoře 
ve dnech 7. až 12. prosince 2022, jakož i  svou stížnost z 29. prosince 2022 na postup ČAK při 
vyřizování těchto žádostí, jelikož jím požadované informace mu poskytl 23. ledna 2023 
předseda kontrolní rady ČAK.   

 
K bodu 7f):  

Úkol: Ad VOPOZA – komunikace obhájce se svědkem: Představenstvo České advokátní komory 
ukládá tajemníkovi, aby se s JUDr. Markem Nespalou, předsedou  Výboru pro odbornou pomoc 
a ochranu zájmů advokátů ČAK, písemně obrátili na vedení Vrchního státního zastupitelství  
v Olomouci a Nejvyššího státního zastupitelství, tuto problematiku s nimi projednali a 
informovali o výsledku jednání představenstvo.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnějších vztahů ČAK, aby po výše 
uvedeném projednání věci se souhlasem advokáta a jeho klienta opětovně publikoval danou 
problematiku k § 89 odst. 2 trestního řádu, usnesení představenstva ČAK č. 13/2004 
a Stanovisko NSZ ze dne 14.10.2004 v Bulletinu advokacie formou článku, který by navazoval 
na článek „Oprávnění advokáta vyhledávat, prověřovat, předkládat a navrhovat důkazy 
v trestním řízení“ publikovaný v Bulletinu advokacie č. 10/2020, str. 71-73.   

Úkol trvá, odboru vnějších vztahů ČAK na úkolu pracuje.   

K bodu 7g):  

Úkol: Ad vinklaření: Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnější a vnitřní 
legislativy ČAK, aby vypracoval  podrobnější analýzu možností zásahu proti právní službě 
poskytované zmíněnými spolky. 
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Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Tomáše Sokola, JUDr. Petra Tomana 
a JUDr. Milana Hoke k jednání s náměstkyní ministra spravedlnosti o tom, jaké další kroky by 
bylo možné podniknout ve vztahu k vinklářství, pokud jde o legislativu apod. 

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnějších vztahů ČAK, aby  zpracoval 
stručnou informaci pro advokáty o tom, jak ČAK v této oblasti pracuje, s uvedením některých 
příkladů zamezení dalšího vinklářství, a zveřejnil informaci s konkrétními citacemi na webové 
straně ČAK – Desce necti. 

Úkol trvá, bude projednáno na dubnové schůzi představenstva.   

K bodu 7j):  

Úkol: Ad kontroly advokátních koncipientů při vstupu do soudních budov: Představenstvo 
České advokátní komory pověřuje předsedu a Mgr. Trojana, aby jménem Komory požádali 
vedení Ministerstva spravedlnosti, aby apelovalo na předsedy soudů, aby umožnili vstup do 
soudních budov bez osobní prohlídky a prohlídky věcí po předložení průkazu České advokátní 
komory též advokátním koncipientkám a advokátním koncipientům. Pokud by to nepomohlo, 
bude třeba navrhnout výslovnou legislativní úpravu.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá IT oddělení Komory, aby aplikace umožňující 
identifikaci advokáta dle advokátního průkazu a ověření aktuálního zápisu v seznamu advokátů 
byla rozšířena též o advokátní koncipienty   

Úkol trvá, bude projednáno na dubnové schůzi představenstva.  

2) Priority  

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

Předseda informoval o komunikaci s některými bankami, na jejichž základě pracovní skupina 
ČAK ustanovená na schůzi představenstva 11. října 2022 zvažovala na svém posledním jednání 
3. února 2023 možné varianty řešení, jež by zabránila zpronevěře peněz svěřených do advokátní 
úschovy anebo by riziko takového jednání minimalizovala.  

Dále předseda informoval o jednání 26. ledna 2023 na Ministerstvu spravedlnosti (MSp), jehož 
předmětem byl návrh novely zákona o advokacii, zejména ustanovení týkající se důvěrnosti 
komunikace mezi advokátem a klientem. 

V návaznosti na lednové jednání na MSp odeslala ČAK Ministerstvu spravedlnosti finální 
návrh novely advokátního tarifu, který projde meziresortním připomínkovým řízením. 

Dne 2. února 2023 se na Komoře uskutečnilo neformální setkání regionálních představitelů 
ČAK s náměstkem MSp Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., na němž jednotliví představitelé 
informovali o praktických otázkách výkonu advokacie v jejich regionech, např. o kontrolách 
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advokátních koncipientů při vstupu do soudních budov, o proplácení odměn a neposkytování 
záloh ve věcech obhajob ex offo, o sjednávání dohod o vině a trestu apod.  

Předseda poté v 18.05 hodin pondělní jednání ukončil, poděkoval všem za účast a schůzi 
představenstva přerušil do úterních 9.00 hodin. 
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7. února 2023 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 
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. Tomáš Sokol 
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Kamil Blažek 
Mgr. Hana Gawlasová 
Mgr. Pavel Kroupa 
JUDr. Radim Miketa 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Karel Brückler 
JUDr. Jan Mikš 
 
 
 
 

JUDr. Petr Čáp 
PhDr. Iva Chaloupková 
 
On-line: 
JUDr. Irena Schejbalová 
 
Za regionální zástupce: 
JUDr. František Smejkal 
 
 
 
 

OMLUVENI:  

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb. 
Mgr. Lukáš Trojan 
 

 

JUDr. Tomáš Herblich 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
 

 
 

2) Priority (pokračování) 

2b) Výběrové řízení na interiérové řešení prostor ČAK v rekonstruovaném paláci Dunaj  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

2c) Určování advokátů – Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ze dne 24. 1. 2023  

Předseda připomněl podstatný obsah nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/21 z 24. ledna 
2023, jímž se uplynutím 31. prosince 2023 zrušuje část § 18c odst. 1 zákona o advokacii ve 
slovech „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a”.  

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

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, aby  
ve spolupráci s JUDr. Irenou Schejbalovou připravil návrh novely § 18c zákona o advokacii, 
případně dalších dotčených zákonných ustanovení, který bude reflektovat nález Ústavního 
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soudu sp. zn. Pl ÚS 44/21 z 24. ledna 2023 a aby tento návrh předložil Sekci pro advokátní 
právo ČAK a Sekci pro právo veřejné ČAK k připomínkám.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 346-02/2023 v navrženém znění. 

2d) Semináře NSZ x Velvyslanectví USA na téma „Dohody o vině a trestu v USA“  

Předseda odkázal na dopis nejvyššího státního zástupce z 30. ledna 2023 ohledně semináře na 
téma „Dohoda o vině a trestu v USA“. Připomněl poměrně krátký časový prostor a požádal, 
aby zainteresované odbory ČAK v případě schválení usnesení neprodleně zahájily práce na 
přípravě obou seminářů. 

Poté předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory ukládá odboru výchovy a vzdělávání ČAK, aby 
organizačně zajistil konání seminářů pořádaných Nejvyšším státním zastupitelstvím ve 
spolupráci s Velvyslanectvím USA na téma „Dohoda o vině a trestu v USA“ ve dnech 28. 2. 
2023 v Praze a 1. 3. 2023 v Brně a ve spolupráci s odborem vnějších vztahů ČAK propagaci 
těchto seminářů prostřednictvím advokátních médií.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 347-02/2023 v navrženém znění. 

3) Legislativa 

3a)  Implementace směrnice o restrukturalizaci a insolvenci 

JUDr. Žižlavský uvedl nejdůležitější body zasedání Sekce pro insolvenční právo ČAK, jež 
proběhlo 1. února 2023. Informoval, že na zasedání přítomní dva náměstci člena vlády požádali 
o schůzku MSp a ČAK ve věci sankcí uplatňovaných v insolvenčním řízení, které mají dopad 
na klienty advokátů ve věřitelské pozici i na činnost insolvenčních správců. Odkázal na bod 3) 
zápisu z tohoto zasedání a požádal, aby ČAK iniciovala schůzku s MSp v této věci za účasti 
členů sekce JUDr. Sigmunda a JUDr. Brože. Dále odkázal na zápis z tohoto zasedání, který je 
mezi podkladovými materiály této schůze představenstva.  

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zápis ze zasedání Sekce pro 
insolvenční právo ČAK, jež proběhlo 1. února 2023.  
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Představenstvo České advokátní komory ukládá Mgr. Petře Vráblikové, aby jménem  ČAK 
iniciovala schůzku s Ministerstvem spravedlnosti ve věci sankcí uplatňovaných v insolvenčním 
řízení, které se za ČAK zúčastní Mgr. Hana Gawlasová a členové  Sekce pro insolvenční právo 
ČAK JUDr. Adam Sigmund a JUDr. Jaroslav Brož.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 348-02/2023 v navrženém znění. 

3b) Compliance program ČAK 

JUDr. Johan Justoň předložil návrh Compliance programu ČAK verze 1.0 a informoval 
představenstvo, že tento návrh projednala kontrolní rada a dala k němu své připomínky, které 
byly zapracovány. Návrh projednala také Sekce pro advokátní právo, jejíž připomínky byly 
rovněž zohledněny.  

Poté předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje Compliance program ČAK ve verzi 1.0. 
Představenstvo jmenuje JUDr. Johana Justoně Compliance Officer(em) ČAK, jeho zástupcem 
JUDr. Milana Hoke. Představenstvo pověřuje tajemníka, aby ve spolupráci s odborem vnější 
a vnitřní legislativy ČAK prověřil potřebu aktualizace Kancelářského řádu ČAK.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 349-02/2023 v navrženém znění. 

3c) Pravidla legislativního monitoringu  

JUDr. Justoň dále, s odkazem na úkol z lednové schůze, komentoval návrh pravidel 
legislativního monitoringu ČAK, který je výsledkem konzultací s pracovní skupinou 
jmenovanou na prosincové schůzi představenstva.  

Tato pravidla se týkají vnitrostátní legislativy. Obdobně připravil materiál, jehož předmětem 
bude sledování legislativy Evropské unie a jenž bude předložen na některé z dalších schůzí 
představenstva, přičemž na jeho předložení není vázáno schválení dnes předkládaných pravidel.  

Jelikož k materiálu nebyly vzneseny připomínky, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo 
toto usnesení: 
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje Pravidla legislativního monitoringu České 
advokátní komory předložená odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK na tuto schůzi 
představenstva.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 350-02/2023 v navrženém znění. 

3d) Informace o legislativním procesu 

JUDr. Justoň stručně komentoval předloženou písemnou informaci o legislativním procesu, 
jež je mezi podkladovými materiály této schůze. 

JUDr. Žižlavský upozornil na možné důsledky šikanózní hromadné žaloby na navrhovanou 
preventivní restrukturalizaci. Jako vhodná se zdá případná podobná konstrukce následků jako 
jsou následky šikanózního insolvenčního návrhu podle insolvenčního zákona. Toto ještě 
projedná Sekce pro insolvenční právo ČAK na svém nejbližším zasedání. 

Po diskusi k některém dalším bodům informace předseda navrhl, aby představenstvo přijalo 
toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu odboru vnější a vnitřní 
legislativy ČAK (LO) o probíhajících a ukončených připomínkových řízeních, o legislativním 
programu Legislativní rady vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu, která je 
přílohou tohoto zápisu.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá LO, aby ve vztahu k návrhu zákona 
o hromadných žalobách doplnilo připomínky k podmínce zahájení hromadného řízení 
spočívající v souhlasu alespoň 50 zúčastněných členů skupiny a navrhl zapracování opatření 
proti šikanózním hromadným žalobám v souvislosti s návrhem zákona o preventivní 
restrukturalizaci.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 351-02/2023 v navrženém znění. 

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

 4a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 31. 1. 2023 

Odbor matriky předkládá statistiky advokátů a advokátních koncipientů zapsaných 
v seznamech vedených ČAK k 31. 1. 2023. 

https://www.cak.cz/assets/leg-d--info-o-legislativnim-procesu_leden-2023.pdf
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Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se 
zjišťuje, že ke dni 30.1.2023 bylo v seznamu vedeném ČAK zapsáno 12.825 aktivních advokátů, 
z toho 143 evropských a 73 zahraničních, a 2.395 aktivních advokátních koncipientů.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru matriky ČAK, aby zpracoval přehledný 
vývoj počtů advokátů a advokátních koncipientů za posledních 5 let, a to i s rozlišením regionů.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 352-02/2023 v navrženém znění 

4b) Oznámení o ztrátě knihy o prohlášení o pravosti podpisu 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Představenstvo České advokátní komory ukládá tajemníkovi ČAK a vedoucímu Odboru matriky 
ČAK, aby případy zničení nebo ztráty knihy o prohlášeních o pravosti podpisu byly před 
předložením představenstvu k rozhodnutí, zda bude advokátce či advokátovi vydána nová kniha 
o prohlášeních o pravosti podpisu, předloženy kontrolní radě ČAK k prověření, zda 
advokát/advokátka při nakládání s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu neporušil/a 
stavovské předpisy.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 353-02/2023 v navrženém znění 

4c) Posouzení žádostí o snížení, prominutí a prodloužení splatnosti povinných plateb 

JUDr. Trubač a Mgr. Gawlasová vysvětlili některé aspekty předložených písemných podkladů, 
zejména důvody postupu v konkrétních případech žádostí advokátek a advokátů o poskytnutí 
úlev.  

Po obsáhlé diskusi, při níž zazněly též návrhy na změny pravidel pro poskytování úlev 
a připomínky k dopadu výše poskytnutých úlev na rozpočet ČAK, předseda navrhl, aby 
představenstvo přijalo toto usnesení: 
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Představenstvo České advokátní komory vyhovuje žádostem o snížení, prominutí a prodloužení 
splatnosti povinných plateb dle návrhů pověřeného člena představenstva JUDr. Ondřeje 
Trubače, Ph.D., LL.M. a pověřené náhradnice představenstva Mgr. Hany Gawlasové 
uvedených v zápisu z jednání členů pracovní skupiny pověřených představenstvem pro 
posuzování žádostí o snížení, prominutí a  prodloužení splatnosti příspěvku na činnost České 
advokátní komory a odvodu do sociálního fondu České advokátní komory z 31. ledna 2023 
a v připojených seznamech. 

Představenstvo České advokátní komory ukládá Výboru rozpočtovému a hospodářskému ČAK, 
aby posoudil dopad snížení a prominutí povinných plateb na hospodaření Komory a navrhl 
případná opatření.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Ondřeji Trubačovi, Ph.D., LL.M. 
a  Mgr. Haně Gawlasové, aby příležitostně revidovali pravidla poskytování úlev tak, aby 
reflektovala aktuální vývoj žádostí.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 354-02/2023 v navrženém znění. 

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

5a) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty – leden 2023 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál 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 lednu 2023. 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0:  

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 355-02/2023 v navrženém znění. 

5b) Plán vstupních školení pro advokátní koncipienty na r. 2023 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí změnu termínu podzimního vstupního 
školení v Brně v plánu vstupních školení pro advokátní koncipienty v roce 2023. 

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. 356-02/2023 v navrženém znění. 

5c) Návrh na uspořádání partnerského semináře s Justiční akademií 

Předseda s odkazem na písemný podkladový materiál sdělil, že Justiční akademie navrhuje 
uspořádání dalšího partnerského semináře s Komorou v rámci společného vzdělávání soudců 
a advokátů, tentokrát na téma rodičovských konfliktů. Justiční akademie by hradila náklady 
související s honoráři lektorů a Komora by na své náklady zajistila přednáškový prostor pro cca 
100 osob. 

Jelikož k návrhu nebyly vzneseny připomínky, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto 
usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí s uspořádáním partnerského semináře 
s Justiční akademií na téma rodičovských konfliktů, který bude pro advokáty zdarma.  

Představenstvo České advokátní komory pověřuje Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, aby 
zorganizoval tento semináře a zajistil prostory pro jeho konání. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 357-02/2023 v navrženém znění 

6) Mezinárodní odbor (MEZ) – (JUDr. Maisner, JUDr. Indruchová) 

6a) Členství ČAK v European Criminal Bar Association (ECBA) 

JUDr. Mokrý přednesl podstatný obsah písemného podkladového materiálu k podání žádosti 
o přijetí ČAK do Evropské trestní advokátní komory - European Criminal Bar Association 
(ECBA) coby kolektivního člena ECBA. 

Po krátké diskusi, jež se týkala též ekonomické stránky věci, předseda navrhl, aby 
představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby ČAK podala žádost o přijetí ČAK  za 
kolektivního člena European Criminal Bar Association, a to za předpokladu, že náklady na toto 
členství nepřesáhnou 2 000 EUR ročně.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 358-02/2023 v navrženém znění.  

6b) Evropské projekty 2023 

JUDr. Mokrý zmínil podstatné body písemného podkladového materiálu obsahujícího projekty  
Nadace ELF (European Lawyers Foundation) a Akademie evropského práva ERA, do nichž by 
se mohla Komora zapojit. Zdůraznil blížící se termíny pro některé projekty. 

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí se zapojením ČAK do projektu Akademie 
evropského práva ERA “Justiční vzdělávání pro přípravu trestních profesionálů na digitalizaci 
a umělou inteligenci“.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru výchovy a vzdělávání ČAK, aby 
ve spolupráci se Sekcí pro právo trestní ČAK zvážil zapojení ČAK do dalších projektů Nadace 
ELF, resp. Akademie evropského práva ERA ve stanovených termínech.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 359-02/2023 v navrženém znění.  

6c) Mezinárodní akce European Circuit of the Bar of England and Wales v Praze  

JUDr. Mokrý podrobně informoval, že Advokátní komora Anglie a Walesu (Bar Council of 
England and Wales) a European Circuit of the Bar of England and Wales oslovily Českou 
advokátní komoru s žádostí o užší spolupráci a o pomoc s uspořádáním své výroční konference, 
která by se měla uskutečnit ve dnech 21. a 22. září 2023 v Praze. Připomněl, že ČAK podepsala 
v roce 2021 s Bar Council of England and Wales memorandum o přátelství a spolupráci. 

Jelikož v rámci diskuse nezazněly protinávrhy, předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto 
usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory souhlasí s uskutečněním výroční konference European 
Circuit of the Bar of England and Wales v Praze ve dnech 21. a 22. září 2023, případně jiném 
vhodném termínu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 360-02/2023 v navrženém znění.  
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6d) Mezinárodní akce DAV v Praze 

JUDr. Mokrý informoval o připravované Mezinárodní akci DeutscherAnwaltVerein (DAV) 
ve dnech 21. až 23. dubna 2023 v Praze, jejíž pracovní část bude mít téma Realita právního 
státu po nedávných volbách v České republice a Německu. Tlumočil žádost Dr. Gieseho, aby 
ČAK informovala o této akci, které se budou moci zúčastnit bezplatně též čeští advokáti.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru vnějších vztahů ČAK, aby 
v Advokátním deníku publikoval informaci o Mezinárodní akci DeutscherAnwaltVerein (DAV) 
ve dnech 21. až 23. dubna 2023 v Praze.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 361-02/2023 v navrženém znění.  

6e) Členství Ruské federální advokátní komory v CCBE  

JUDr. Mokrý podrobně přednesl materiál týkající se členství Ruské federální advokátní komory 
(RFBA) v Radě evropských advokátních komor (CCBE) s tím, že CCBE opakovaně vyzvala 
RFBA k vyjádření ohledně jejího členství v CCBE. Reakce RFBA je neuspokojivá ohledně 
toho, zda je RFBA organizací nezávislou na aktuálním politickém vedení, které je předmětem 
mezinárodních sankcí. RFBA se dále nijak nevyjádřila k otázce ochrany lidských práv 
v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině.  

JUDr. Mokrý připomněl, že nezbytnou podmínkou členství advokátní komory v CCBE je 
členství jejího domovského státu v Radě Evropy. Jelikož Rusko bylo v loňském roce z Rady 
Evropy vyloučeno z důvodu jeho agrese na Ukrajinu, RFBA výše uvedenou podmínku členství 
v CCBE nadále nesplňuje.  

JUDr. Mokrý ještě zdůraznil, že ani v případě vyloučení RFBA z pozorovatelského členství 
v CCBE nepřestane CCBE sledovat dění v Rusku a vyjadřovat podporu ruským advokátům, 
kteří budou pronásledováni či jinak omezováni ve výkonu své profese pro své politické názory 
tak, jak tomu je ostatně v případě podpory CCBE advokátům v jiných státech mimo EU.   

Předseda po diskusi navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Mokrého, jakožto vedoucího české 
delegace při CCBE, aby na nadcházejícím Plenárním zasedání CCBE ve Vídni hlasoval pro 
vyloučení Ruské federální advokátní komory (RFBA) z Rady evropských advokátních komor 
(CCBE).  

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. 362-02/2023 v navrženém znění.  

6f) Zemské zprávy  

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí materiál Zemské zprávy z prezidentské 
konference z Vídně 2022. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 363-02/2023 v navrženém znění.  

6g) Evropská legislativa 

JUDr. Mokrý odkázal na písemný podkladový materiál a zdůraznil, že extrakt CCBE z otázek 
a odpovědí k sankcím vůči Rusku, které se týkají právního poradenství, byl v angličtině 
publikován v Advokátním deníku již 17. ledna 2023. V diskusi převládl názor, že by měl být 
tento extrakt přeložen do češtiny. 

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí materiál Odboru mezinárodních 
vztahů ČAK (MEZ) Evropská legislativa a ukládá MEZ, aby tento materiál předložil Odboru 
vnější a vnitřní legislativy ČAK pro jeho další činnost.  

Představenstvo České advokátní komory ukládá Odboru mezinárodních vztahů ČAK, aby 
zajistil překlad Extraktu CCBE z otázek a odpovědí k sankcím vůči Rusku, které se týkají 
právního poradenství, do českého jazyka a ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů ČAK 
zajistil publikaci tohoto překladu v advokátních médiích. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 364-02/2023 v navrženém znění.  

6h) Shrnutí činnosti stálé zástupkyně ČAK v Bruselu za prosinec 2022 a leden 2023, 
Aktuality EU, Zpráva Rule of Law 2023 

Předseda s odkazem na písemné materiály navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně 
za prosinec 2022 a leden 2023, Aktuality EU a Rule of Law 2023 Report za Českou republiku.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 365-02/2023 v navrženém znění.  

7) Různé  

7a) Metodika k přijímání a projednávání stížností, oznámení a podnětů týkajících se 
sexuálního obtěžování a šikany 

JUDr. Novotná popsala průběh přípravy předloženého písemného materiálu včetně jednání  
členů pracovní skupiny a zástupců orgánů Komory, jež se uskutečnilo 20. ledna 2023. 

Po diskusi, v níž nezazněly protinávrhy ani návrhy na doplnění textu, předseda navrhl, aby 
představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje Metodiku k přijímání a projednávání 
stížností, oznámení a podnětů týkajících se sexuálního obtěžování a šikany advokátními 
koncipienty, advokátními koncipientkami a členy a zaměstnanci ČAK. 

Odboru vnějších vztahů se ukládá, aby ve spolupráci se členy pracovní skupiny zajistil náležitou 
publikaci metodiky a odůvodnění její potřebnosti vůči advokátní veřejnosti.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 366-02/2023 v navrženém znění.  

7b) Odpověď Stálé komise pro „odposlechy“ na podnět ČAK ze 17. 2. 2022  

Předseda konstatoval podstatný obsah dopisu  odkazem na text dopisu poslankyně Kláry 
Kocmanové, předsedkyně Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu 
a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu 
elektronických komunikací z 12. ledna 2023, jímž odpověděla na dopis předsedy ČAK ze 
17. února 2022 ve věci odposlechů ve Věznici Brno-Bohunice. 

Poté předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí odpověď předsedkyně Stálé komise 
Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací z 12. ledna 2023 
na podnět ČAK ze 17. února 2022. 
 
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 367-02/2023 v navrženém znění.  

7c) Autorizované konverze dokumentů na žádost – stanovisko MSp  

Předseda přečetl podstatný obsah dopisu ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., 
z 27. ledna 2023, který obsahuje stanovisko Ministerstva spravedlnosti k provádění 
autorizované konverze dokumentů na žádost advokáty od 1. ledna 2023. Toto stanovisko 
dohledového orgánu (§ 52b odst. 1 zákona o advokacii) je shodné jako výklad v Memorandu 
podepsaném mezi ČAK a Ministerstvem vnitra 14. prosince 2022. 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí stanovisko Ministerstva spravedlnosti 
ve věci autorizované konverze dokumentů na žádost, které aprobuje interpretaci provedenou 
společným Memorandem mezi ČAK a Ministerstvem vnitra, na základě které se na advokáty 
nevztahuje požadavek složení zvláštní zkoušky podle § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. 
v platném znění. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti je přílohou tohoto zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 368-02/2023 v navrženém znění.  

7d) Projekt #PRVNÍCH100LET – žádost o udělení záštity a poskytnutí finančního 
příspěvku  

JUDr. Novotná představila projekt #PRVNÍCH100LET, který se věnuje historii, současnosti 
a budoucnosti žen v právnických profesích. JUDr. Novotná doporučuje, aby se ČAK zapojila 
do tohoto projektu po boku ostatních profesních komor a spolků (Notářská komora, 
Exekutorská komora, Soudcovská Unie, Unie státních zástupců a Unie podnikových právníků), 
neboť považuje za vhodné, aby ČAK participovala na projektu, jehož cílem je zviditelnění 
a ocenění žen v právnických profesích.  

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

Představenstvo České advokátní komory souhlasí, že ČAK poskytne projektu  #PRVNÍCH100LET 
a udělení ocenění Flamma záštitu a též finanční plnění ve výši 40 tisíc Kč + DPH. Jako 

https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2023_02.pdf
https://www.prvnich100let.cz/
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zástupkyně ČAK se budou projektu účastnit JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, 
LL.M., JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová a Mgr. Hana Gawlasová. 

Představenstvo České advokátní komory dále ukládá: 

Odboru hospodářskému a organizačnímu ČAK provést schválenou finanční podporu projektu, 
Odboru vnějších vztahů ČAK zajistit účast a prezentaci ČAK ve všech mediálních výstupech, 
které budou ČAK v rámci projektu poskytnuty.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 369-02/2023 v navrženém znění.  

7e) Stolpersteine – informace JUDr. T. Nahodila 

Tajemník přednesl podstatné body zprávy advokáta JUDr. Tomáše Nahodila z 30. ledna 2023, 
zejména, že věc konzultoval s JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D a společně s ním 
navrhuje, aby představenstvo pověřilo Sekci pro dějiny advokacie ČAK vypracováním 
alternativ, jakým společným, důstojným a osvětovým projektem by si Komora mohla spolu 
s židovskými obcemi, Federací židovských obcí a Židovským muzeem nejlépe připomenout 
památku advokátů židovského původu v březnu 2024, kdy uplyne 85 let od událostí roku 1939.  

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu advokáta JUDr. T. Nahodila 
a pověřuje Sekci pro dějiny advokacie ČAK vypracováním alternativ připomenutí památky 
advokátů židovského původu v příštím roce, kdy uplyne 85 let od zřízení Protektorátu Čechy 
a Morava a od zahájení 2. světové války. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 370-02/2023 v navrženém znění.  

7f) Zpráva o činnosti Knihovny a informačního centra v Praze a Brně za r. 2022 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o činnosti Knihovny 
a informačního centra v Praze a Brně za rok 2022.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 371-02/2023 v navrženém znění.  

7g) Návrh na realizaci akce „Otevřené dny ČAK“  

JUDr. Michala Plachká přednesla návrh na uspořádání Dne otevřených dveří na ČAK, v rámci 
kterého by byly advokátům zpřístupněny prostory ČAK a představeny základní agendy 
kanceláře Komory a služby, které ČAK advokátům a advokátním koncipientům může 
poskytnout.  

Předseda poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo schvaluje záměr organizovat Otevřené dny České advokátní komory, jejichž 
účelem by mělo být setkávání advokátek, advokátů, advokátních koncipientek a advokátních 
koncipientů mezi sebou i se zástupci orgánů Komory, seznámení advokátní veřejnosti 
s organizací a chodem Komory, jejími prostorami, jakož i s tím, co Komora nabízí či zajišťuje.  

Představenstvo pověřuje JUDr. Michalu Plachkou, LL.M., aby připravila realizaci tohoto 
záměru v rámci pracovní skupiny, jejímiž členy dále jmenuje PhDr. Ivu Chaloupkovou, vedoucí 
Odboru vnějších vztahů ČAK, a JUDr. Elišku Podroužkovou, advokátku zapsanou v seznamu 
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 20483. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 372-02/2023 v navrženém znění.  

7h) 16. ročník mezinárodního tenisového turnaje „Prezidentský pohár“ – žádost 
o příspěvek  

JUDr. Miketa ústně doplnil písemný podkladový materiál a připomněl, že na tuto akci byl 
příspěvek ve stejné výši poskytnut i v loňském roce. 

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje příspěvek ze sociálního fondu České 
advokátní komory ve výši 70.000 Kč na 16. ročník mezinárodního tenisového turnaje v Ostravě 
ve čtyřhrách - Prezidentský pohár, který se bude konat ve dnech 31. března a 1. dubna 2023 
v Ostravě. 

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 373-02/2023 v navrženém znění.  
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7i) Sekce pro rodinné právo – informace z jednání a doplnění nových členů  

Mgr. František Korbel přednesl stanovisko Sekce pro rodinné právo ČAK (Sekce) k otázce 
nesporných rozvodů včetně negativního stanoviska ke Sněmovnímu tisku 40. Informoval, že 
na MSp vznikla pracovní skupina k otázkám rodinného práva a zjednodušení nesporných 
rozvodů, ve které má ČAK, resp. Sekce, odborné zastoupení. Dále navrhl doplnění Sekce 
o Mgr. Evu Decroix a JUDr. Martu Zavadilovou.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory jmenuje Mgr. Evu Decroix, advokátku zapsanou 
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13876, a JUDr. Martu 
Zavadilovou, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou 
pod ev. č. 19461, členkami Sekce pro rodinné právo.  

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Sekce pro rodinné právo ČAK,  jež proběhlo 
13. ledna 2023,  a schvaluje stanovisko této sekce k otázce nesporných rozvodů jakožto 
stanovisko ČAK a pověřuje Mgr. Korbela uplatněním připomínek v legislativním procesu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 374-02/2023 v navrženém znění.  

7j) Kolize v jednání – hrozba vyloučením z obhajoby  

Mgr. Trojan s odkazem na anonymizovaný protokol z hlavního líčení informoval o situaci, kdy 
advokát jako obhájce opakovaně požádal Městský soud v Praze o odročení hlavního líčení, 
neboť jeho termín koliduje s veřejným zasedáním v odvolací věci u Vrchního soudu v Praze. 
Městský soud v Praze jeho žádosti nevyhověl a sdělil mu, že hlavní líčení neodročí. 

Advokát se k hlavnímu líčení nedostavil. Městský soud v Praze konstatoval, že obhájce hlavní 
líčení zmařil, neboť v hlavním líčení nelze pokračovat (nutná obhajoba) a pokud zmaří ještě 
jedno hlavní líčení, soud jej vyloučí z obhajoby. Dále do protokolu soud uvedl, že takové 
upozornění platí pro všechny obhájce. 

V obsáhlé diskusi, do níž se zapojila většina přítomných, zazněly informace o obdobných 
případech i o tom, že některé soudy mají neoficiální pravidla pro vyhovění/nevyhovění 
žádostem o odročení z důvodů kolize více jednání. Tato pravidla zejména přihlížejí k závažnosti 
kolidujících jednání a k tomu, které předvolání obdržel advokát dříve.  

Dále pak řada diskutujících uvedla, že mnozí soudci se při přípravě jednání předem dotazují 
advokátů, zda jim uvažovaný termín soudního jednání vyhovuje, resp. nekoliduje s jinou 
pracovní povinností. 
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Předseda s přihlédnutím k jednotlivým podnětům navrhl, aby představenstvo přijalo toto 
usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory ukládá Sekci pro advokátní právo ČAK, aby ve 
spolupráci s dalšími odbornými sekcemi ČAK připravila podkladový materiál, na jehož základě  
by Ministerstvo spravedlnosti vydalo metodický pokyn, jímž by doporučilo soudům všech stupňů 
jednotný postup k předcházení a řešení kolizních situací při souběhu více soudních či jiných 
jednání u advokátů, při respektování práva na volbu advokáta a práva na právní pomoc.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 375-02/2023 v navrženém znění.  

7k) Advokáti do dětských domovů – tisk brožur 

JUDr. Plachká odkázala na písemný podkladový materiál, k němuž nebyly podstatné 
připomínky, s výjimkou prezentace konkrétní advokátní kanceláře spolu s logem ČAK. 

Předseda s výše uvedenou výhradou navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje příspěvek ve výši 30.000 Kč na tisk brožur 
právního minima pro projekt Advokáti do dětských domovů.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 376-02/2023 v navrženém znění.  

7l) Návrh na jmenování nové členky Sekce pro právo trestní  

JUDr. Žižlavský informoval o jednání s advokátkou JUDr. Martinou Hrbatovou, která projevila 
zájem zapojit se do činnosti Sekce pro právo trestní ČAK, přičemž by se v jejím rámci zaměřila 
na agendu Rod (řízení proti dětem mladším 15 let). Předseda této sekce JUDr. Tomáš Sokol 
projedná tuto věc v rámci Sekce pro právo trestní a stanovisko sdělí na příští schůzi 
představenstva.  

7m) ASPI – návrh smlouvy o spolupráci  

Předseda zmínil podstatný obsah návrhu Dohody o vzájemné spolupráci, který Komoře 
předložila společnost Wolters Kluwer a.s. 

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

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí návrh Dohody o vzájemné spolupráci 
předložený společností Wolters Kluwer a.s. a ukládá Odboru vnějších vztahů ČAK, aby ve 



Zápis ze 14. schůze představenstva ČAK   
6. – 7. února 2023 
 

spolupráci s Odborem hospodářským a organizačním ČAK a Odborem výchovy a vzdělávání 
ČAK nabídku obsaženou v dohodě vyhodnotil po stránce ekonomické.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 377-02/2023 v navrženém znění.  

Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program únorové schůze představenstva, předseda ve 
13.10 hodin tuto schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.   

 

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