Zápis ze 3. schůze představenstva ČAK
10. – 11. ledna 2022

Zápis z 3. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), která
se konala dne 10. a 11. ledna 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1

10. ledna 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Michala Plachká, 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. Tomáš Herblich
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
Mgr. Miroslava Sedláčková
Od 14.30 hod. on-line:
JUDr. Irena Schejbalová
JUDr. Eva Indruchová
JUDr. Milan Hoke
JUDr. Johan Justoň

Od 14.30 hod. on-line:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D.,
MCIArb.
Mgr. Lukáš Trojan

OMLUVENI:

JUDr. Karel Brückler

Jelikož předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. nemohl být ze zdravotních důvodů přítomen
na této schůzi představenstva v zasedací místnosti, pověřil místopředsedu ČAK JUDr. Petra
Tomana, LL.M., aby tuto schůzi řídil v pondělí a dále v úterý dopoledne, a místopředsedkyni ČAK
JUDr. Moniku Novotnou, aby tuto schůzi řídila v úterý odpoledne.
V souladu s tímto pověřením místopředseda ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M. (dále též jen
předsedající) zahájil schůzi představenstva v pondělí 10. ledna 2022 ve 13.00 hodin a její pondělní
jednání řídil.
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a)

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

b)

Předběžné odejmutí knihy o prohlášení o pravosti podpisu dle § 25b odst. 3 zákona
o advokacii
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

c)

Přerušení řízení
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

1)

Kontrola úkolů ze zápisu ze 2. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)
K bodu 1/7d): Úkol trvá, neboť finální rozhodnutí Komise dosud nebylo přijato.
K bodu 2a): Programové prohlášení představenstva bylo zveřejněno 15. prosince 2021.
K bodu 2b): Rozdělení působností členů a náhradníků představenstva bylo zveřejněno
rovněž 15. prosince 2021.
K bodu 2c): JUDr. Novotná a Mgr. Trojan se 11. ledna 2022 zúčastní za ČAK jednání Stálé
komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu.
K bodu 2d): JUDr. Sokol informuje, že pracovní skupina byla sestavena a práce na právní
úpravě již probíhají, přičemž se netýkají jen ochrany důvěrnosti vztahu advokát – klient.
K bodu 4): Rozpočet ČAK na rok 2021 bude zveřejněn ve Věstníku ČAK v únoru 2022.
K bodu 10d): JUDr. Schejbalová připravila text dopisu, který bude rozeslán předsedům
všech krajských soudů.
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2)

Priority

2a)

Vnitřní oznamovací systém – whistleblowing
JUDr. Johan Justoň po výzvě předsedajícího podrobně odůvodnil návrh odboru vnější
a vnitřní legislativy (LO) na přijetí vnitřního oznamovacího systému České advokátní
komory. Po obsáhlé diskusi byly představenstvem provedeny následující změny v navrženém
znění vnitřního předpisu:
V bodě III. zní první odstavec takto: „Podezřelé jednání se oznamuje tzv. příslušné osobě,
kterou jmenuje představenstvo ČAK.“
V bodě III. zní druhý odstavec takto: „Při výkonu své činnosti jedná pověřená osoba
nestranně a nezávisle. Povinná osoba zachovává důvěrnost totožnosti i informací uvedených
v oznámení.“
Po skončení diskuse předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje vnitřní oznamovací systém České
advokátní komory ve znění výše navržených změn a pověřuje předsedu České advokátní
komory, aby představenstvu navrhl ke jmenování příslušnou osobu a jejího náhradníka.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 25-01/2022 v navrženém
znění.

2b) Digitalizace agend ČAK
JUDr. Martin Maisner přednesl a odůvodnil návrh níže uvedeného usnesení.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá místopředsedovi ČAK JUDr. Martinu
Maisnerovi, aby ve spolupráci s tajemníkem a vedoucí hospodářského a organizačního
odboru ČAK připravil časový plán digitalizace na šest až devět měsíců roku 2022 a předložil
jej na březnovou schůzi představenstva.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 26-01/2022 v navrženém
znění.
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2e)

Zpráva o neoprávněném poskytování právních služeb a ČFTI (JUDr. Sokol)
JUDr. Tomáš Sokol představil ve stručnosti závěry zprávy o neoprávněném poskytování
právních služeb. V následné diskusi ještě doporučil, aby vedoucí odboru sekretariátu
a právního JUDr. Hoke zpracoval tuto zprávu do oficiálního dokumentu, který by ČAK
následně předložila MSp ČR jako podklad pro další postup a případné jednání ve věci
neoprávněného poskytování právních služeb.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Zprávu o neoprávněném
poskytování právních služeb.
Představenstvo ukládá vedoucímu odboru sekretariátu a právního ČAK, aby předkládal
zprávy o neoprávněném poskytování právních služeb dvakrát ročně.
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 27-01/2022 v navrženém
znění.

3)

Legislativa (JUDr. Němec, JUDr. Justoň)

3a)

Připomínky k návrhu dokumentu AML u advokátů a notářů v ČR (Mgr. Vrábliková)
Mgr. Vrábliková přednesla hlavní myšlenky předložené zprávy. V rámci diskuse
představenstva navrhl JUDr. Robert Němec, aby při zítřejším jednání o složení sekcí a výborů
byla sekce AML doplněna o člena nebo náhradníka představenstva, který by se této
problematice dlouhodobě věnoval a reprezentoval ČAK společně s Mgr. Vráblikovou
a JUDr. Schejbalovou.
Poté předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Připomínky k návrhu dokumentu
AML u advokátů a notářů v ČR, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 28-01/2022 v navrženém
znění.

3b)

Informace o připomínkových řízeních
JUDr. Justoň přednesl informaci o připomínkových řízeních. Představenstvo poté diskutovalo
o účasti ČAK v legislativním procesu a v připomínkových řízeních k jednotlivým právním
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předpisům. JUDr. Justoň shrnul dosavadní praxi. JUDr. Němec následně navrhl přijetí
usnesení, jímž by byli pověřeni Mgr. Korbel a další členové představenstva, aby do únorové
schůze představenstva zpracovali koncept aktivnější účasti Komory v legislativním procesu.
Představenstvo současně uložilo odboru vnější a vnitřní legislativy, aby jeho informace
o připomínkových řízení nově obsahovaly též upozornění na návrhy zákonů, k nimž by bylo
vhodné, aby ČAK zaujala stanovisko.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci odboru vnější a vnitřní
legislativy ČAK o připomínkových řízeních, jež je přílohou tohoto zápisu.
Představenstvo České advokátní komory ukládá Mgr. Františku Korbelovi, aby spolu
s dalšími členy a náhradníky představenstva zpracoval do únorové schůze představenstva
koncept aktivnější účasti Komory v legislativním procesu.
Představenstvo České advokátní komory ukládá vedoucímu odboru vnější a vnitřní legislativy
ČAK, aby jeho informace o připomínkových řízeních předkládané představenstvu obsahovaly
též upozornění na návrhy zákonů, k nimž by měla ČAK zaujmout stanovisko.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 29-01/2022 v navrženém
znění.

3c)

Informace o jednáních Legislativní rady vlády
JUDr. Justoň odkázal na svou písemnou informaci.
Poté předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci odboru vnější a vnitřní
legislativy ČAK o jednáních Legislativní rady vlády, jež je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 30-01/2022 v navrženém
znění.
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4)

Matrika (JUDr. Miketa, JUDr. Macková)

4a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 1. 12. 2021 a 31. 12. 2021
Odbor matriky předkládá statistiky advokátů a advokátních koncipientů zapsaných
v seznamech vedených Komorou k 1. prosinci 2021 a k 31. prosinci 2021.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí přehledy předložené odborem
matriky ČAK, jež jsou přílohou tohoto zápisu, že k 1. prosinci 2021 bylo v seznamech ČAK
zapsáno 14.158 advokátů a 2.803 advokátních koncipientů a k 31. prosinci 2021 pak 14.141
advokátů a 2.821 advokátních koncipientů.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 31-01/2022 v navrženém
znění.

4b) Návrh na změnu dotazníku zaměření advokátní praxe
V rámci diskuse nad návrhem na změnu dotazníku zaměření advokátní praxe členové
představenstva přednesli následující návrhy:
• webové stránky ČAK a seznam advokátů musí obsahovat informaci pro veřejnost,
že evidované zaměření advokátní praxe je uváděno výhradně na základě sdělení
jednotlivých advokátů, za něž ČAK nenese odpovědnost ani je neověřuje;
• úprava zaměření advokátní praxe, včetně jejího případného doplnění o nové obory, bude
komplexně řešena v souvislosti s chystanou změnou webových stránek ČAK;
• provést celkovou revizi zaměření advokátní praxe v souvislosti s výše uvedeným;
• při zpracování dotazníku nesmí být zapomenuto na využitelnost evidovaných údajů při
určování advokátů pro poskytování bezplatné právní pomoci, popř. při ustanovování
advokátů opatrovníky.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo ukládá JUDr. Lucii Bányaiové, aby ve spolupráci s dalšími členy
a náhradníky představenstva připravila do březnové schůze představenstva návrh nového
dotazníku zaměření advokátní praxe, v němž by zohlednila výsledky dnešní diskuse
představenstva.
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Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 32-01/2022 v navrženém
znění.

4c)

Pověřený člen představenstva pověřený posuzováním návrhů na snížení, prominutí
a prodloužení splatnosti povinných plateb
Jelikož JUDr. Lenka Vidovičová, jež byla členkou představenstva pověřenou posuzováním
návrhů na snížení, prominutí a prodloužení splatnosti povinných plateb, nebyla 8. sněmem
zvolena do představenstva ČAK, je nezbytné pověřit nejméně jednoho nového člena
či náhradníka představenstva výkonem této činnosti. Předsedající navrhuje, aby takto byli
pověřeni JUDr. Ondřej Trubač a Mgr. Hana Gawlasová s tím, že z aparátu Komory budou
administrativní činností v těchto věcech pověřeni hlavní účetní Zuzana Raulová, Ing. Martina
Kurzová z odboru hospodářského a organizačního a Kamila Kratochvílová z odboru matriky.
Předsedající poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D.,
LL.M. a Mgr. Hanu Gawlasovou, aby posuzovali návrhy na snížení, prominutí a prodloužení
splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu České
advokátní komory a předkládali je k rozhodování představenstvu České advokátní komory.
Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby provádění administrativních činností v těchto věcech
uložil hlavní účetní Zuzaně Raulové, Ing. Martině Kurzové a Kamile Kratochvílové.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 33-01/2022 v navrženém
znění.
Předsedající 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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11. ledna 2022
PŘÍTOMNI:
JUDr. Petr Toman, LL.M.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Michala Plachká, 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. Tomáš Herblich
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý

JUDr. Petr Čáp
PhDr. Iva Chaloupková
Mgr. Miroslava Sedláčková
On-line:
JUDr. Irena Schejbalová
JUDr. Milan Hoke
JUDr. Johan Justoň
Ing. Lenka Matoušková
JUDr. Daniela Kovářová

On-line:
JUDr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

OMLUVENI:
JUDr. Tomáš Sokol

JUDr. Karel Brückler

JUDr. Petr Toman zahájil úterní jednání schůze představenstva a její jednání nadále řídil.

5)

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

5a)

Návrh termínů konání mediačních zkoušek pro advokáty v r. 2022
JUDr. Miketa odůvodnil návrh termínů konání mediačních zkoušek pro advokáty v roce
2022. JUDr. Němec v rámci diskuse navrhl, aby se ČAK věnovala kvalitě a úrovni
mediačních zkoušek.
Předsedající poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí termíny mediačních zkoušek
pro advokáty v roce 2022, který je přílohou tohoto zápisu.
Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Radimu Miketovi, aby předložil
do březnové schůze představenstva zprávu o průběhu a úrovni mediačních zkoušek
pro advokáty.
8

Zápis ze 3. schůze představenstva ČAK
10. – 11. ledna 2022

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 34-01/2022 v navrženém
znění.

5b) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty za listopad
a prosinec 2021
JUDr. Radim Miketa podal zprávu o vzdělávacích akcích pro advokáty a advokátní
koncipienty. Zdůraznil, že i přes ztížené podmínky tyto akce stále probíhají.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávy o vzdělávacích akcích
pro advokátní koncipienty a advokáty v Praze a Brně za listopad a prosinec 2021, které jsou
přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 35-01/2022 v navrženém
znění.

5c)

Zpráva o organizaci advokátních zkoušek v listopadu/prosinci 2021
JUDr. Radim Miketa podal zprávu o průběhu advokátních zkoušek v listopadu a prosinci
2021 a současně poděkoval AK Havel & Partners za bezúplatné poskytnutí dvou zasedacích
místností ke konání advokátních zkoušek.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí o organizaci advokátních zkoušek
v termínu listopad/prosinec 2021, která je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 36-01/2022 v navrženém
znění.
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5d) Zvýhodnění účasti na vzdělávacích akcích ČAK pro advokáty zapojené do projektu
Dalšího vzdělávání advokátů
JUDr. Radim Miketa odůvodnil návrh na zvýhodnění na vzdělávací akce ČAK. V průběhu
diskuse zazněly následující názory a návrhy.
• aktuální ceny celodenních seminářů ČAK pro advokáty byly stanoveny před řadou let
a vzhledem k aktuální hospodářské situaci je nutné je znovu přehodnotit;
• není vhodné nyní poskytnout navrhovanou slevu a za krátkou dobu zvyšovat cenu všech
vzdělávacích akcí pro advokáty;
• doporučení věnovat se podrobně a komplexně stanovení cen vzdělávacích akcí a zároveň
zvýhodnění advokátů, kteří splnili podmínky stanovené v projektu Dalšího vzdělávání
advokátů.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Miketovi a JUDr. Bányaiové, aby
předložili na únorovou schůzi představenstva ČAK návrh úpravy cen celodenních seminářů
ČAK a finančního a jiného zvýhodnění advokátů, kteří splnili podmínky Dalšího vzdělávání
advokátů.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 37-01/2022 v navrženém
znění.

6)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová)

6a)

Informace o uskutečněných akcích s mezinárodním prvkem
JUDr. Antonín Mokrý shrnul obsah předložené informace a doporučuje představenstvu vzít
zprávu na vědomí.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o uskutečněných akcích
s mezinárodním prvkem, která je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 38-01/2022 v navrženém
znění.
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6b) Evropská legislativa
JUDr. Antonín Mokrý shrnul obsah předložené informace a doporučuje představenstvu vzít
zprávu na vědomí.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu o evropské legislativě, která
je přílohou tohoto zápisu. Odboru vnější a vnitřní legislativy se ukládá, aby se s touto zprávou
detailně seznámil, vzal ji v úvahu v rámci legislativních činností v České republice
a přeposlal ji sekci pro AML.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 39-01/2022 v navrženém
znění.

6c)

Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za říjen/listopad 2021 a Aktuality z Evropské
unie (EU) za listopad a prosinec 2021
JUDr. Antonín Mokrý shrnul obsah předložené informace a doporučuje představenstvu vzít
zprávu na vědomí.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí shrnutí činnosti bruselské
zástupkyně za říjen a listopad 2021, které je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 40-01/2022 v navrženém
znění.

6d) Plán zahraničních cest 2021
JUDr. Antonín Mokrý k předloženému materiálu zdůraznil, že se jedná o zahraniční cesty
uskutečněné od konce října do prosince 2021. Materiál je předkládán proto, že v tomto
období, tedy po sněmu ČAK v říjnu 2022, představenstvo věcně jednalo až v prosinci, kdy
bylo projednání tohoto bodu odloženo na tuto schůzi. Všechny uvedené cesty byly schválené
předchozím představenstvem a tomuto představenstvu je zpráva předkládána na vědomí.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí plán zahraničních cest za říjen až
prosinec 2021.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 41-01/2022 v navrženém
znění.

6e)

Zahájení soudního roku v Paříži
JUDr. Robert Němec podrobněji doplnil písemnou zprávu o zahájení soudního roku v Paříži,
kterého se zúčastnil ve dnech 26. až 28. listopadu 2021. Zdůrazňuje, že spolupráci mezi ČAK
a zahraničními advokátními komorami považuje za klíčovou, neboť podstatná část
legislativního procesu se odehrává na světové a evropské úrovni a aktivní spolupráce
advokátních komor je nezbytná k obraně základních pilířů advokacie.
JUDr. Robert Němec připomněl, že Česká advokátní komora podpořila výrazným způsobem
francouzskou a pařížskou advokátní komoru v jejich sporu o účasti zástupců komory při
domovních prohlídkách u francouzských advokátů. Obě komory aktivitu ČAK ocenily.
Podrobnosti byly průběžně publikovány v Advokátních deníku.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí zprávu předsedy ČAK o jeho účasti
na Zahájení soudního roku v Paříži ve dnech 26. až 28. listopadu 2021, která je přílohou
tohoto zápisu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 42-01/2022 v navrženém
znění.

6f)

Odboru mezinárodních vztahů ČAK (MEZ), zastoupení ČAK v mezinárodních
organizacích
JUDr. Martin Maisner odůvodnil předloženou zprávu o situaci v MEZ, zastoupení ČAK
v mezinárodních organizacích a prioritách, jimž se chce v této oblasti věnovat. Zdůraznil,
že plánované změny vycházejí z přesvědčení o důležitosti působení ČAK na mezinárodním
poli i v mezinárodních organizacích. Změny, které plánuje, projednal se všemi zúčastněnými
a považuje je za spíše evoluční než revoluční.
JUDr. Antonín Mokrý podporuje obsah zprávy, zejména v těch částech, které se zabývají
prioritami MEZ a zdůrazňují nezbytnost úspor a efektivity činnosti v této oblasti. Za sebe
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zdůrazňuje, že Česká republika bude v roce 2022 předsedat EU, a proto podporuje zejména
3. prioritu v předloženém materiálu. Sděluje, že únorovému představenstvu předloží své
písemné stanovisko k předloženému materiálu. JUDr. Mokrý uvádí, že v krátkém výhledu
by mělo být uvažováno o osobě, která po dobu českého předsednictví EU bude za ČAK
komunikovat a mediovat případné potřeby české advokacie ve vztahu k prioritám českého
předsednictví, a to jak ve vztahu k českým a unijním orgánům, tak ve vztahu k CCBE.
Předsedající poté navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory
1)

pověřuje místopředsedu ČAK JUDr. Maisnera vedením mezinárodní agendy ČAK;

2)

schvaluje priority v mezinárodní činnosti ČAK pro r. 2022 předložené
JUDr. Maisnerem;

3)

ukládá JUDr. Maisnerovi, aby ve spolupráci s JUDr. Mokrým a JUDr. Indruchovou
uskutečnili personální a organizační změny navržené v předloženém materiálu.

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 43-01/2022 v navrženém
znění.

6g)

Stanovisko ČAK k evropskému legislativnímu balíčku v oblasti AML
JUDr. Antonín Mokrý ve spolupráci s odborem MEZ předložil představenstvu návrh
Stanoviska ČAK k evropskému legislativnímu balíčku v oblasti AML. JUDr. Mokrý
připomíná, že jeho obsah byl dlouhodoběji diskutován a konzultován jak v odboru MEZ, tak
s jednotlivými členy představenstva. Jeho schválení považuje za důležité zejména proto,
že na evropské úrovni jsou připravovány právní předpisy v oblasti AML, jež v případě přijetí
ohrožují nezávislost advokacie a důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem. Předkládané
stanovisko koresponduje se stanoviskem CCBE.
JUDr. Robert Němec navrhuje, aby bylo stanovisko po jeho schválení publikováno
v Advokátním deníku a zasláno na vědomí předsedovi vlády, ministrovi financí, ministrovi
spravedlnosti, případně dalším orgánům k využití.
Mgr. Lukáš Trojan navrhuje, aby první věta čtvrtého odstavce začínala takto: „ČAK
opakovaně uvádí, že dosavadní regulatorní vývoj v oblasti AML je příliš překotný…“. Text
mezi úvodním slovem „ČAK“ a slovem „Opakovaně“ budiž vypuštěn.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje návrh Stanoviska České advokátní komory
k evropskému legislativnímu balíčku AML, který je přílohou tohoto zápisu, ve znění změny
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navržené Mgr. Lukášem Trojanem. Odboru vnější a vnitřní legislativy se ukládá, aby se
s touto zprávou detailně obeznámil, vzal ji v úvahu v rámci legislativních činností v České
republice a přeposlal ji sekci pro AML.
Představenstvo ČAK ukládá předsedovi, aby stanovisko zaslal na vědomí předsedovi vlády,
ministrovi financí, ministrovi spravedlnosti, případně dalším orgánům k využití. Současně
ukládá odboru vnějších vztahů publikaci stanoviska v Advokátním deníku.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 44-01/2022 v navrženém
znění.

6h) Prohlášení CCBE k Úřadu evropského veřejného žalobce
JUDr. Antonín Mokrý informoval představenstvo o tom, že CCBE schválila dne 10. 12. 2021
Prohlášení k Úřadu evropského veřejného žalobce. Zdůraznil, že považuje za důležité, aby
se s obsahem prohlášení seznámila sekce ČAK pro právo trestní a buď předložila vlastní
stanovisko k Prohlášení CCBE anebo schválila stávající text bez připomínek.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí Prohlášení CCBE k Úřadu
evropského veřejného žalobce, jež je přílohou tohoto zápisu a ukládá tajemníkovi, aby toto
Prohlášení předložil k projednání Sekci ČAK pro trestní právo se žádostí o stanovisko
do 6. února 2022
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 45-01/2022 v navrženém
znění.

6i)

Výzva Rady Evropy k předložení nominací do Výboru expertů na ochranu
advokátů
JUDr. Antonín Mokrý objasnil souvislosti výzvy k předkládání nominací do Výboru expertů
na ochranu advokátů. Po diskusi navrhl JUDr. Robert Němec, aby byl za ČAK navržen
místopředseda pro věci zahraniční JUDr. Martin Maisner, který se svojí nominací souhlasí.
Vzhledem k tomu, že nejsou jiné nominace, navrhuje předsedající, aby představenstvo přijalo
toto usnesení:
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Představenstvo České advokátní komory schvaluje nominaci JUDr. Martina Maisnera
do Výboru expertů na ochranu advokátů Rady Evropy.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 46-01/2022 v navrženém
znění.

2c)

Složení výborů a sekcí ČAK
Představenstvo projednalo aktuální složení jednotlivých výborů a sekcí ČAK a vyjádřilo
požadavek, aby předsedy výborů a sekcí byli dle možností členové či náhradníci
představenstva. Následně k jednotlivým výborům a sekcím přijalo následující stanoviska:
• sekce pro právo veřejné – předsedkyně JUDr. Monika Novotná – složení sekce bude
projednáno na následující schůzi představenstva;
• sekce pro právo soukromé – předseda JUDr. Robert Němec – složení sekce bude
projednáno na následující schůzi představenstva;
• sekce pro právo trestní – předseda JUDr. Tomáš Sokol – složení sekce bude projednáno
na následující schůzi představenstva;
• sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy – předseda JUDr. Antonín
Mokrý, místopředseda JUDr. Martin Maisner – složení sekce bude projednáno na
následující schůzi představenstva;
• sekce pro advokátní právo – stávající předseda JUDr. František Smejkal již není členem
představenstva, jako nový předseda je navržen JUDr. Ondřej Trubač – složení sekce bude
projednáno na následující schůzi představenstva;
• sekce pro insolvenční právo – složení schváleno na prosincové schůzi představenstva;
• sekce pro ADR – návrh na přejmenování na „sekci pro mediaci“ – není navrhována změna
předsedy – složení sekce bude projednáno na následující schůzi představenstva;
• sekce pro pracovní právo – není navrhována změna předsedy, místopředsedkyně
Mgr. Hana Gawlasová – složení sekce bude projednáno na následující schůzi
představenstva;
• sekce pro duševní vlastnictví – stávající předseda Mgr. Tomáš Matějovský není členem
představenstva, jako nový předseda je navržen Mgr. Pavel Kroupa – složení sekce bude
projednáno na následující schůzi představenstva;
• sekce pro IT – není navrhována změna předsedy – návrh JUDr. Maisnera na nové složení
sekce bude projednán na této schůzi představenstva;
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• sekce pro rodinné právo – není navrhována změna předsedy – složení sekce bude
projednáno na následující schůzi představenstva;
• sekce pro AML – není navrhována změna předsedy – složení sekce bude projednáno na
následující schůzi představenstva;
• sekce pro rozhodčí řízení – není navrhována změna předsedy – návrh JUDr. Maisnera na
nové složení sekce bude projednán na této schůzi představenstva;
• sekce pro dějiny advokacie – není navrhována změna předsedy – složení sekce bude
projednáno na následující schůzi představenstva;
• výbor regionálních představitelů – není navrhována žádná změna;
• výbor rozpočtový a hospodářský – složení výboru bylo schváleno per rollam v listopadu
2021 a zaznamenáno v zápisu z prosincové schůze představenstva;
• výbor pro výchovu a vzdělávání – je navrhována změna předsedy – na předsedu je
navrhována JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová a na místo místopředsedy Mgr. Hana
Gawlasová – složení výboru bude projednáno na následující schůzi představenstva;
• výbor zákonné advokátní mlčenlivosti – je navrhována změna předsedy – na předsedu je
navrhován Mgr. Lukáš Trojan – složení výboru bude projednáno na následující schůzi
představenstva;
• VOPOZA – není navrhována žádná změna na pozici předsedy – složení výboru bude
projednáno na následující schůzi představenstva.
Předsedající dal postupně hlasovat o návrzích těchto usnesení s výsledky hlasování
uvedenými u jednotlivých usnesení:
Usnesení č. 47-01/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává předsedu sekce pro advokátní právo
JUDr. Františka Smejkala a předsedou této sekce jmenuje JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D.,
LL.M.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 48-01/2022
Představenstvo České advokátní komory jmenuje další místopředsedkyní sekce pro pracovní
právo Mgr. Hanu Gawlasovou.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1
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Usnesení č. 49-01/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává předsedu sekce pro duševní vlastnictví
Mgr. Tomáše Matějovského a předsedou této sekce jmenuje Mgr. Pavla Kroupu.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 50-01/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává předsedu výboru pro výchovu a vzdělávání
JUDr. Radima Miketu a předsedkyní tohoto výboru jmenuje JUDr. Lucii Dolanskou Bányaiovou,
Ph.D.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 51-01/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává předsedkyni výboru zákonné advokátní
mlčenlivosti JUDr. Irenu Schejbalovou a předsedou tohoto výboru jmenuje Mgr. Lukáše Trojana.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 52-01/2022
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí odstoupení těchto členů výboru pro
vnější vztahy: Mgr. Václav Kučera, Mgr. et Mgr. Rudolf Leška, LL.M., Mgr. Lukáš Trojan.
Představenstvo České advokátní komory na návrh předsedy výboru pro vnější vztahy JUDr. Petra
Tomana, LL.M. jmenuje tyto nové členy tohoto výboru:

Mgr. Pavel Kroupa, advokát se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, ev. číslo
ČAK 12276,
JUDr. Petr Suchomel, advokát se sídlem Týnská 633/12, 11000 Praha 1, ev. číslo
ČAK 19943,
Mgr. Michal Nohel, advokát se sídlem Kodaňská 558/25, 11000 Praha 1, ev. číslo
ČAK 19896,
JUDr. Michala Plachká, advokátka se sídlem 28. října 3390/111a, 702 00 Ostrava, ev. číslo
ČAK 16754.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1
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Usnesení č. 53-01/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává všechny dosavadní členy sekce pro rozhodčí
řízení, předsedou této sekce jmenuje JUDr. Martina Maisnera, místopředsedou této sekce jmenuje
Mgr. Lukáše Trojana a dalšími členy této sekce jmenuje:
opětovně jmenovaní
JUDr. Dušan Sedláček
JUDr. Vojtěch Trapl
JUDr Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Vít Horáček
JUDr. František Honsa, Ph.D.
JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.
JUDr. Karolína Horáková
Mgr. Daniel Míka
JUDr. Vladimír Jirousek
JUDr. Ladislav Vostárek
JUDr. Robert Němec, LL.M
Mgr. Milan Polák
JUDr. Petr Poledne, PhD
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Petr Bříza LL.M, Ph.D.
Mgr. Filip Hruška
JUDr. Jaroslav Zvolský
nově jmenovaní
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, advokátka ev. č. ČAK 10318
Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, advokát ev. č. ČAK 14432

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 54-01/2022
Představenstvo České advokátní komory odvolává z funkce místopředsedy sekce pro IT a GDPR
Mgr. Daniela Miku, který nadále zůstává členem této sekce.
Představenstvo České advokátní komory jmenuje členem a místopředsedou sekce pro IT a GDPR
Mgr. Františka Korbela.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Představenstvo ukládá předsedům všech výborů a sekcí, aby na příští jednání představenstva
navrhli finální úpravy složení výborů a sekcí, kterým předsedají.
Představenstvo ukládá předsedovi, aby neprodleně informoval odvolané předsedy výborů a sekcí
a poděkoval jim za dosavadní práci ve prospěch advokacie.
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Mgr. Lukáš Trojan navrhl, aby představenstvo zřídilo svůj nový poradní orgán, a to „Výbor
pro advokátní etiku“, jehož náplní by mělo být sjednocení interpretace stavovských předpisů
v otázkách advokátní etiky v návaznosti na judikaturu kárných senátů, zahájení diskuse
o modernizaci pravidel advokátní etiky a příprava podkladů pro sjednocování výkladových
stanovisek představenstva Komory. JUDr. Petr Toman navrhl, aby předsedou tohoto výboru
byl Mgr. Lukáš Trojan.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory schvaluje záměr zřídit na příští schůzi
představenstva nový poradní orgán „Výbor pro advokátní etiku“ a pověřuje Mgr. Lukáše
Trojana přípravou podkladů k rozhodnutí o zřízení výboru včetně návrhu členů výboru.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 55-01/2022 v navrženém
znění.

2d)

Odposlechy ve Vazební věznici Brno-Bohunice – průběžná informace
Dnešního dne proběhlo jednání Stálé komise pro kontrolu odposlechů PSP ČR iniciované
Českou advokátní komorou a poslancem Markem Novákem, kterého se za ČAK zúčastnili
JUDr. Novotná a Mgr. Trojan. Jednání Komise bylo neveřejné. Za ČAK bylo vyjádřeno
poděkování za snahu Stálé komise prošetřit celou událost a byly tlumočeny obavy advokátní
veřejnosti z možného narušení důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem, které může vést
až k omezení efektivity poskytované právní pomoci. Vzhledem k tomu, že dozorový státní
zástupce, který odposlechy navrhl, nebyl zproštěn mlčenlivosti, nemohli se zástupci ČAK
části jednání účastnit. Proto je třeba vyčkat závěrečného usnesení Komise, vycházejícího
pravděpodobně též z dodatečných informací, jež nejsou zástupcům ČAK ani představenstvu
v tento okamžik známy.
Představenstvo se seznámilo s dopisy advokátů, kteří jednali ve výslechových místnostech
Vazební věznice Brno-Bohunice v rozhodné době. Představenstvo jim děkuje za reakci na
jeho výzvu a pověřuje tajemníka, aby jim zaslal poděkování a informaci o dnešním jednání
písemně.
Předsedající navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informaci o jednání Stálé komise
pro kontrolu použití odposlechu a záznamu komunikačního provozu, použití sledování osob
a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konaném 11. ledna 2022.
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informace advokátů o datech jejich
porad s klienty ve Vazební věznici Brno.
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Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 55-01/2022 v navrženém
znění.
Poté bylo ve 13:00 hodin jednání schůze přerušeno na přestávku na oběd.
Odpolední jednání schůze, které bylo zahájeno ve 13:45 hod., řídila místopředsedkyně ČAK
JUDr. Monika Novotná (dále též jen předsedající).

7)

Usnesení 8. sněmu ČAK
Předsedající zrekapitulovala usnesení přijatá 8. sněmem ČAK a zmínila úkoly, jež z nich pro
představenstvo v tomto funkčním období vyplývají.
Po krátké diskusi předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí usnesení, která přijal 22. října 2021
8. sněm České advokátní komory.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 56-01/2022 v navrženém
znění.

8)

Regiony (JUDr. Miketa)

8a)

Výbor regionálních představitelů v tomto funkčním období
JUDr. Radim Miketa ústně odůvodnil písemnou zprávu, jež je v materiálech této schůze
představenstva.
Po diskusi předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá předsedovi výboru regionálních
představitelů ČAK, aby pravidelně informoval členy tohoto výboru o průběhu a závěrech
jednání představenstva.
Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby se vždy jeden zástupce výboru
regionálních představitelů ČAK, který není členem ani náhradníkem představenstva ČAK,
účastnil schůze představenstva ČAK.
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Představenstvo České advokátní komory ukládá předsedovi výboru regionálních
představitelů ČAK, aby ve spolupráci s regionálním představiteli zajistil konání
„Interpelačních dnů“ se členy představenstva v jednotlivých regionech.
Představenstvo České advokátní komory doporučuje, aby do pracovních komisí
představenstva byli zapojeni členové výboru regionálních představitelů ČAK, případně tímto
výborem doporučovaní advokáty zabývající se příslušnou problematikou.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 57-01/2022 v navrženém
znění.

9)

IT (JUDr. Maisner)

9a)

Digitální identifikace klientů
JUDr. Martin Maisner stručně odůvodnil předložený písemný materiál.
Předsedající poté navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá vedoucí hospodářského a organizačního
odboru ČAK, aby vystavila společnosti Applifting s.r.o., IČO 025 42 072, objednávku
v hodnotě do 60.000 Kč + DPH na definici zadání výběrového řízení na BankID
pro advokáty.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 58-01/2022 v navrženém
znění.

9b) Compliance systém pro ČAK
JUDr. Martin Maisner opět ústně zdůvodnil předložený písemný materiál. JUDr. Němec
zdůraznil důvody, proč je zvažováno zadání Compliance programu externímu specialistovi
s poukazem na vysokou odbornost, kvalitu a odpovědnost za zpracovaný materiál.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá místopředsedovi ČAK JUDr. Maisnerovi,
aby do 28. února 2022 připravil zadání výběrového řízení na dodávku systému Compliance
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pro ČAK včetně služeb Compliance Officer a zabezpečení zákonných povinností dle právní
úpravy o oznamovatelích.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 59-01/2022 v navrženém
znění.

9c)

Stav příprav nového webu ČAK (JUDr. Kovářová)
JUDr. Němec a JUDr. Kovářová informovali o stavu přípravy nového webu ČAK a o dalších
plánovaných krocích, z nichž první je naplánován na tento týden – schůzka se zástupci
dodavatele webu, společností ABUCO ICT, s.r.o. Tohoto dodavatele vybralo na základě
výběrového řízení předchozí představenstvo a již jsou zpracovány první grafické návrhy
nového webu Komory.
Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory jmenuje JUDr. Danielu Kovářovou projektovou
manažerkou příprav nových webových stránek ČAK s oprávněním koordinovat činnost
vedoucích odborů a oddělení ČAK při přípravě těchto stránek a ukládat jim v tomto rozsahu
úkoly.
Představenstvo České advokátní komory ustanovuje pracovní skupinu pro přípravu nových
webových stránek ČAK, jejíž vedoucí jmenuje JUDr. Danielu Kovářovou, a členy komise
jmenuje JUDr. Martina Maisnera, JUDr. Petra Tomana, PhDr. Ivu Chaloupkovou a Josefa
Fialu za IT.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 60-01/2022 v navrženém
znění.
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10)

Různé

10a) Neproplácení odměn soudem ustanoveným advokátům (JUDr. Plachká)
JUDr. Plachká s odkazem na písemný materiál informovala o podnětech některých advokátů
k praxi některých soudů, jež řádně nevyplácejí odměny advokátům za obhajoby ex offo.
Po diskusi k tomuto materiálu předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory nepovažuje za obecně akceptovatelný standard, aby
soudy již přiznané odměny advokátům dlouhodobě nevypláceli s odkazem na nedostatek
finančních prostředků na příslušných účtech soudu. Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby
zpracoval výzvu advokátům popisující tuto situaci a následně podle reakcí advokátů připravil
stanovisko ČAK a předložil je ke schválení představenstvu.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 61-01/2022 v navrženém
znění.

10b) Manuál k ověřování podpisů
JUDr. Plachká s odkazem na písemný materiál informovala o vhodnosti zpracování manuálu
k prohlášení o pravosti podpisu.
Po skončení diskuse předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Plachkou, aby ve spolupráci
s JUDr. Schejbalovou zpracovala do 30. 6. 2022 materiál obsahující příklady správných
a nesprávných postupů při vyplňování knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, odpovědi
na nejčastější dotazy advokátů a přehled kárné judikatury v této oblasti.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 62-01/2022 v navrženém
znění.

10c) Komunikační linka mezi Komorou a advokáty (Mgr. Trojan)
Mgr. Trojan s odkazem na písemný materiál informoval představenstvo o návrhu na zřízení
komunikační linky mezi Komorou a advokáty v provozních a administrativních věcech.
Vysvětlil, že jejím účelem není poskytování právních služeb advokátům ani doporučování
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postupu v klientských věcech. JUDr. Sedlatý poukázal na to, že v rámci komunikační linky
by měli volající obdržet pouze obecné informace.
Po skončení diskuse, do níž se zapojila většina přítomných, předsedající navrhla, aby
představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory ukládá předsedovi ČAK, aby spolu s tajemníkem
ČAK:
1)

určili personální kapacity pro zajištění Komunikační linky mezi Komorou a advokáty
v provozních a administrativních věcech,

2)

navrhli zařazení uvedené pozice do organizační struktury ČAK,

3)

navrhli potřebné materiální a prostorové zajištění agendy,

4)

předložili rozpočtové dopady na zřízení této agendy;

5)

prověřili soulad uvedeného záměru s předpisy GDPR.

Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 63-01/2022 v navrženém
znění.

10d) Schůzky se členy vlády a Parlamentu ČR
Předseda, místopředsedové, členové představenstva a tajemník informovali o svých
jednáních se členy nově jmenované vlády, poslanci, senátory a dalšími ústavními činiteli, jež
proběhla v prosinci loňského a v prvních lednových dnech letošního roku.
JUDr. Žižlavský podrobně informoval o schůzce s náměstkem ministra spravedlnosti, které
se zúčastnil také tajemník Komory. Bylo dohodnuto, že proběhne rekapitulační schůzka
ohledně směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která má být implementována do 17. 7.
2022, přičemž byly diskutovány i otázky režimu advokátů – insolvenčních správců.
JUDr. Žižlavský navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo pověřuje JUDr. Žižlavského, aby se zúčastnil rekapitulační schůzky
s náměstky ministra spravedlnosti a pracovníky legislativního odboru MSp ČR ve věci
aktualizace podkladů k implementaci směrnice o insolvenci a restrukturalizaci s tím, že dosud
poskytnuté stanovisko rozešle členům představenstva s ohledem na změnu jeho složení
k případným připomínkám. Dále představenstvo ukládá JUDr. Žižlavskému projednat
záležitosti režimu advokátů – insolvenčních správců v sekci pro insolvenční právo
a o výsledku informovat na příští schůzi představenstva ČAK.
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Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 64-01/2022 v navrženém
znění.
Poté předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí informace o jednáních zástupců
ČAK s ministry, poslanci, senátory a dalšími ústavními činiteli, jež proběhla v prosinci 2021
a v prvních lednových dnech letošního roku.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 65-01/2022 v navrženém
znění.

10e) Žádost o prominutí podmínky dle § 38 odst. 2 zákona o advokacii
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

10f) Návrh na vstup ČAK do řízení o ústavní stížnosti
Tajemník, s odkazem na svou písemnou zprávu, sdělil podstatné body návrhu na vstup ČAK
do řízení o ústavní stížnosti, jejímž předmětem je mj. otázka povinnosti mlčenlivosti advokáta
v souvislosti s podáváním kontrolního hlášení. Připomněl, že předchozí představenstvo
v listopadu 2020 souhlasilo s účastí ČAK v řízení o kasační stížnosti, o které Nejvyšší správní
soud rozhodl rozsudkem, který je nyní napaden zmíněnou ústavní stížností.
Předsedající po diskusi navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby České advokátní komora vstoupila
jako vedlejší účastník do řízení o ústavní stížnosti PRK Partners s.r.o. advokátní kanceláře
proti rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 Afs 423/2020 - 35 z 20. října 2021.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 67-01/2022 v navrženém
znění.
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10g) Deklarace za moderní exekuce – žádost Exekutorské komory
Předsedající seznámila představenstvo s Deklarací za moderní exekuce, kterou připravila
Exekutorská komora a navrhla, aby předseda Komory vyjádřil podporu posílení
vymahatelnosti práva a nabídl Exekutorské komoře aktivní zapojení advokátů do přípravy
nového exekučního řádu. Představenstvo s tímto postupem souhlasilo.

10h) Všehrd – Právnický ples 2022 – žádost o podporu
Předsedající s odkazem na písemnou informaci navrhla, aby představenstvo přijalo toto
usnesení:
Představenstvo České advokátní komory souhlasí, aby ČAK poskytla příspěvek na Právnický
ples konaný 26. 3. 2022 v Obecním domě ve výši 40.000 Kč + DPH za podmínek uvedených
v informaci pro jednání představenstva.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 5

Proti: 2

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 68-01/2022 v navrženém
znění.

10i) Projekt Forum Iuris – první pražský sdílený prostor pro samostatné advokáty
Představenstvo vzalo na vědomí projekt Forum Iuris. S ohledem na to, že jde pravděpodobně
o komerční projekt, nemůže mu v tuto chvíli poskytnout záštitu. Představenstvo uložilo
Mgr. Gawlasové a tajemníkovi, aby se sešli se zástupci Forum Iuris a projednali s nimi
podrobnosti tohoto projektu.

10j) Advokáti do škol
JUDr. Toman předložil písemný návrh na doplnění seznamu advokátů zapojených
do projektu Advokáti do škol o 10 nových advokátek a advokátů.
O dalších dvou zájemcích o účast v projektu, jejichž jména sdělil Mgr. Kroupa na této schůzi,
rozhodne představenstvo později v návaznosti na posouzení, jež standardně předchází
předložení návrhu na doplnění seznamu.
Předsedající s odkazem na písemný návrh JUDr. Tomana navrhla, aby představenstvo přijalo
toto usnesení:
Představenstvo schvaluje seznam 10 nových advokátů zapojených do projektu Advokáti
do škol.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
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Pro: 7

Zdrželi se: 0

Proti: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 69-01/2022 v navrženém
znění.

10k) AML Alert
JUDr. Antonín Mokrý podrobně zdůvodnil nutnost, aby již na této schůzi byla jmenována
za ČAK kontaktní osoba pro vytvoření mechanismu varování (AML Alert) v rámci iniciativy
CCBE.
Předsedající po diskusi, z níž vzešel návrh, aby touto osobou byla Mgr. Hana Gawlasová,
navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení:
Představenstvo souhlasí, aby národní kontaktní osobou pro vytvoření mechanismu varování
(AML Alert) v rámci iniciativy CCBE byla Mgr. Hana Gawlasová.
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 70-01/2022 v navrženém
znění.

Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program lednové schůze představenstva, předsedající
v 16:45 hodin tuto schůzi ukončila a poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: Mgr. Miroslava Sedláčková

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp
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