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Zápis ze 40. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK nebo Komora),  

která se konala ve dnech 24. – 25. června 2021 v Beskydech  

 

24. a 25. června 2021 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Vladimír Jirousek 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Monika Novotná (24.6.) 

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., 

MCIArb. 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Petr Poledník 

JUDr. František Smejkal 

JUDr. Lenka Vidovičová 

JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Kamil Blažek 

Mgr. Daniel Mika 

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

JUDr. Jiří Všetečka 

JUDr. Tomáš Herblich  

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Irena Schejbalová 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Johan Justoň 

Ing. Lenka Matoušková 

Mgr. Miroslava Sedláčková 

 

 

OMLUVENI: 

JUDr. Tomáš Sokol 

 

 

 

Mgr. Tomáš Matějovský 

JUDr. Karel Brückler 

 

 

 

 

 

   

   

 

24. června 2021 od 13.00 hodin 

 
 

1) Kontrola úkolů dle zápisu z 38. schůze představenstva (JUDr. Jirousek, 

JUDr. Čáp)  

 

 

K bodu 5/10b): Tajemník informoval, že kontaktní osobou za ČAK byl určen JUDr. Žižlavský, 

s nímž Ministerstvo spravedlnosti (MSp) v této věci komunikuje. 4. května 2021 proběhlo 

jednání mezi vedením Komory a vedením MSp s tím, že vedení ministerstva vysvětlilo 

zástupcům ČAK, že danou problematiku nemají plně pod kontrolou. Navrhovali větší účast 

v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu ve směru k justici, avšak zůstalo pouze u relativně 

malé finanční spoluúčasti. Vedení ČAK označilo za jednu z priorit financování dálkového 

přístupu do elektronických spisů.   
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K bodu 5/11a): Předseda konstatuje, že smlouva s dodavatelem architektonického zpracování 

byla uzavřena.  

K bodu 6f): Předseda sdělil, že ve věci přechodné zákonné úpravy ohledně náhradních voleb 

konaných na základě zvláštního volebního řádu jednal s legislativci na MSp, kteří návrh 

zpracovaný ČAK převzali, avšak zatím vychází z  předpokladu, že realizaci 8. sněmu ČAK 

v rámci stávající zákonné úpravy nebude nic bránit.  

K bodu 7a): JUDr. Schejbalová sděluje, že opatrovnická problematika, mj. v návaznosti 

na řízení u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a Ústavního soudu (ÚS), bude 

předmětem jednání mezi vedením Komory, Veřejným ochráncem práv a zástupci ÚS, jež 

proběhne v pondělí 28. června 2021 v Brně. Za ČAK se tohoto jednání zúčastní 

JUDr. Schejbalová a JUDr. Justoň.  

K bodu 8c): Dokumenty o prolongaci smlouvy o podpoře KIS a prodloužení záruk na hardware 

byly podepsány.   

K bodu 10e): Představenstvo doporučuje, aby JUDr. Brückler svolal plenární zasedání 

zkušební komise na září 2021 s tím, že se doporučuje součinnost při určení termínu s odborem 

výchovy a vzdělávání.  

2) Sněm 

Představenstvo přistoupilo k projednávání devíti návrhů usnesení sněmu a postupně hlasovalo 

zvlášť o každém návrhu, zda má být podle článku 4 odst. 2 organizačního řádu ČAK  předložen 

8. sněmu ČAK. 

2a) Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění usnesení sněmu ČAK č. 7/1999 

Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem 

funkcí v orgánech ČAK a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů 

Předseda v souladu s písemným návrhem a jeho odůvodněním přednesl podstatu návrhu 

usnesení o výši náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech ČAK a nechal 

o předložení tohoto návrhu sněmu hlasovat s tímto výsledkem: 

PRO:  10   PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  0 

2b) Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění usnesení sněmu ČAK č. 5/1999 

Věstníku, o sociálním fondu ČAK, ve znění pozdějších předpisů 

Předmětem diskuse byla otázka zvýšení stávajícího limitu 3,5 mil. Kč v čl. 20 odst. 1 písm. a) 

usnesení o sociálním fondu. V diskusi bylo poukázáno jednak na výši příjmů z titulu platby 

advokátů do sociálního fondu, dále pak byla zdůrazněna potřeba navýšení uvedené částky pro 

jednotlivé regiony, tj. pro pořádání regionálních kulturních, společenských a sportovních akcí. 

Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že Komora celostátně a v rámci regionů pořádá cca více než 
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100 akcí ročně, přičemž průměrné roční náklady na tyto akce se pohybují kolem 5 mil. Kč. 

Za těchto okolností odezněl návrh, aby limit 3,5 mil. Kč byl zvýšen na 5 mil. Kč. Předseda 

nechal hlasovat o předložení návrhu usnesení sněmu upraveného tak, že v  čl. 20 odst. 1 písm. 

a) se částka 3,5 mil. Kč nahrazuje částkou 5 mil. Kč s tímto výsledkem: 

PRO:  10   PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  0 

JUDr. Justoňovi a Mgr. Sedláčkové se ukládá, aby v návaznosti na toto rozhodnutí upravili 

stávající odůvodnění předmětného navýšení.  

 

2c)  Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby usilovalo 

o přijetí právní úpravy, která by umožnila advokátům podílet se na rozhodování 

sněmu i jiným než prezenčním způsobem  

Po diskusi bylo usneseno, že legislativní odbor ČAK doplní tento návrh o odůvodnění, z něhož 

budou vyplývat nezbytné realizační kroky pro případ schválení tohoto návrhu sněmem, 

tj. ve směru potřebné zákonné úpravy (zejména zákon o advokacii), resp. souvisejících 

stavovských předpisů. Předseda nechal o předložení tohoto návrhu sněmu hlasovat s tímto 

výsledkem: 

PRO:  10   PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  0 

2d)  Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby 

se zabývalo problematikou diferenciace příspěvků na činnost ČAK v návaznosti 

na délku praxe advokátů   

V rámci diskuse zazněly názory, že by v první řadě měla být novelizována pravidla 

tzv. Odpustkové komise (Komise pro prominutí, snížení a prodloužení splatnosti povinných 

plateb - příspěvku na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu), jež budou reflektovat 

stávající aktuální potřeby advokátního stavu související se vstupem do advokacie 

po advokátních zkouškách nebo s rodičovskými povinnostmi (např. v návaznosti na péči 

o dítě/děti ve věku do 3 let). V souvislosti s tím bylo dohodnuto, že předsedkyně komise 

JUDr. Vidovičová připraví návrh, který bude jednotlivé nároky jednoznačně konkretizovat 

s tím, že sleva z advokátního příspěvku bude vázána na žádost konkrétního 

advokáta/advokátky. Připomíná se sice, že tento systém již funguje, přitom ročně rozhodne 

komise o slevách v cca 500 případech, většinový názor je ale takový, že zejména ve vztahu 

k péči o děti je namístě daná pravidla upravit. JUDr. Vidovičová návrh předloží pro hlasování 

per rollam nejpozději do konce července 2021.  

V návaznosti na shodu ohledně úpravy závazných pravidel pro snížení nebo prominutí 

příspěvku na činnost Komory bylo rozhodnutí o předloženém návrhu usnesení odloženo.   
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2e) Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu, aby se zabýval 

problematikou advokátních koncipientů, kteří nehodlají složit advokátní zkoušku 

V rámci diskuse dospěli členové představenstva k závěru, že daný problém související s počtem 

advokátních koncipientů, kteří z nejrůznějších důvodů nehodlají složit advokátní zkoušku, 

je relativně malý, takže o něm nelze hovořit jako o problému akutním, který by vyžadoval 

legislativní řešení. Za těchto okolností nechal předseda hlasovat o předložení tohoto návrhu 

sněmu s tímto výsledkem: 

PRO:  0   PROTI:  6   ZDRŽELI SE: 4 

2f)  Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby zajistilo 

důsledné využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy  

JUDr. Maisner připomněl, že předložení tohoto návrhu sněmu je významné mj. z toho důvodu, 

že skutečně důsledné využívání předmětných technologií znamená též nemalý nárůst nákladů 

Komory. Pokud by tyto náklady měly být vynaloženy, je namístě, aby budoucí představenstvo 

k takovému jednání mělo náležitý mandát. V návaznosti na danou argumentaci nechal předseda 

o návrhu hlasovat s tímto výsledkem.  

PRO:  10   PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  0 

JUDr. Maisnerovi se ukládá, aby předmětný návrh doplnil odůvodněním, z něhož budou zřejmé 

jednak předpokládané náklady, jednak možné druhy využití technologií v rámci advokacie.  

2g) Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby připravilo 

a prosazovalo právní úpravu advokátního tajemství  

JUDr. Němec přednesl návrh, který by výrazněji doplnil stávající právní úpravu, tzn. nad rámec 

úpravy obsažené v  § 21 zákona o advokacii. Tento návrh reflektuje, mimo jiné, stálý rozvoj 

technologií, jejichž prostřednictvím je možno do advokátního tajemství a důvěrnosti vztahu 

advokát/klient zasahovat. V návaznosti na danou argumentaci nechal předseda o předložení 

tohoto návrhu sněmu hlasovat s tímto výsledkem: 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽELI SE: 0 

2h) Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění usnesení sněmu ČAK č. 3/1999 

Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád ČAK  

Předseda připomněl, že post výkonného ředitele Komory měl smysl pouze v rámci reorganizace 

struktury Komory, tj. jednotlivých odborů a oddělení. Tehdy byl obsazen v podstatě ad hoc. 

V současné době je daný stav zcela stabilizován a otázky s chodem odborů a oddělení 

související řeší tajemník Komory. Obsazení postu výkonného ředitele by znamenalo pouze 

duplicitu kompetencí a zbytečné zatížení Komory dalšími náklady. Poté, co tajemník zajišťuje 

dennodenně chod Komory, mj. v návaznosti na rozhodnutí představenstva a předsedy, stalo se 
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místo výkonného ředitele nadbytečným, což dokumentuje skutečnost, že po dobu takřka 12 let 

není tato pozice obsazena.  

V té souvislosti předseda též připomíná, že jak chod odborů a oddělení, tak chod pomocných 

orgánů Komory výrazně reflektuje na jedné straně potřeby veřejné správy na úseku advokacie, 

na druhé straně potřeby vnitřní samosprávy advokátního stavu.  

Návrh v tom směru, že slovo „registrační“ se nahrazuje slovem „evidenční“, je toliko 

technickou novelou.  

Dále viz odůvodnění předmětného návrhu.  

V návaznosti na danou argumentaci nechal předseda o předložení tohoto návrhu sněmu 

hlasovat s tímto výsledkem: 

PRO:   10   PROTI:  0   ZDRŽELI SE:   0 

2i) Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění stálý volební řád sněmu ČAK  

JUDr. Justoň předkládá návrh změny stálého volebního řádu s tím, že mj. reflektuje změny 

v právní úpravě elektronické podatelny a elektronického doručování. V dalším je tento návrh 

taktéž novelou technického charakteru. Předseda nechal o předložení tohoto návrhu sněmu 

hlasovat s tímto výsledkem: 

PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0 

2j) Organizační informace (PhDr. Chaloupková)  

PhDr. Chaloupková připomíná, že v intencích podmínek schválených předchozími 

představenstvy probíhalo sčítání volebních lístků a vyhodnocení voleb na předchozích sněmech 

takto:  

• Po ukončení hlasování za účasti všech členů volební komise jsou veškeré hlasovací 

schránky zamčeny a zapečetěny. Klíče od hlasovacích schránek jsou předány předsedovi 

volební komise.   

• Po zamčení a zapečetění hlasovacích schránek členové bezpečnostní agentury 

za asistence Policie ČR a při stálé přítomnosti všech členů volební komise odnášejí 

schránky do připraveného vozidla. Do úložného prostoru dodávky jsou umístěny hlasovací 

schránky s tím, že člen volební komise je po celou dobu převozu ve stejném vozidle. 

Ostatní členové volební komise jedou ve vozidle, jež doprovází odvoz hlasovacích 

schránek s tím, že vozidlo se schránkami mají stále pod dohledem. Zároveň je převoz 

doprovázen příslušníky Policie ČR.  

• Po dojezdu do místa scanování volebních lístků jsou opět za přítomnosti a při kontrole 

všech členů volební komise hlasovací schránky z vozidla vyloženy a v určené místnosti 

pod kontrolou členů volební komise otevřeny. Následně je obsah hlasovacích schránek 

tříděn a kontrolován s tím, zdali mezi volebními lístky nejsou listiny, které tam nepatří. 
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• Jednotlivé volební lístky jsou následně scanovány, přičemž volební lístky, jež byly 

elektronicky vyhodnoceny jako vadně vyplněné, volební komise „ručně“  překontroluje, 

a pokud je posoudí jako platné, jsou zahrnuty do sčítání hlasů.  

• Po finalizaci vyhodnocení obsahu volebních lístků a sečtení hlasů je vyhotoven protokol, 

který obsahuje výsledky voleb. Tento protokol podepisují všichni členové volební komise, 

kteří zároveň svým podpisem potvrzují, že celá procedura převozu a sčítání hlasů byla 

v plném rozsahu legitimní. Následně se volební komise vrací do místa konání sněmu a její 

předseda vyhlásí výsledky voleb.  

Předseda nechal hlasovat o tom, zda výše uvedený systém vyhodnocení voleb sněmu bude 

použit též pro 8. sněm Komory s tímto výsledkem: 

PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0 

Tajemníkovi a PhDr. Chaloupkové se ukládá, aby v rámci organizace 8. sněmu Komory  činili 

opatření potřebná k vyhodnocení výsledků voleb sněmu výše schválenou procedurou, tj. mimo 

jiné zajistili bezpečnostní agenturu, součinnost Policie ČR atd.   

Představenstvo s ohledem na současnou situaci vychází z toho, že sněm bude realizován 

ve  standardní podobě s tím, že případné organizační změny budou reflektovat opatření, jejichž 

podobu nelze předpokládat. Přípravy budou nadále směřovat k hlavnímu termínu sněmu 

22. října 2021 s alternativou náhradního termínu 17. prosince 2021.  

2k) Náklady na streamování jednání sněmu (PhDr. Chaloupková, Mgr. Sedláčková)  

Po projednání možností spojených se streamováním jednání 8. sněmu ČAK a po odborném 

vysvětlení ze strany Josefa Fialy, manažera IT odboru ČAK, se představenstvo rozhodlo 

pro systém streamování uvedený v písemném materiálu pod Variantou č. 2 (firma Contech) – 

jako veřejně dostupný stream přes stránku umístěnou na webu ČAK. Je třeba pamatovat na to, 

že  usnese-li se sněm, že jednání sněmu nebo jeho část jsou neveřejné, bude streamování jednání 

sněmu zastaveno.  

3) Legislativa (JUDr. Jirousek, JUDr. Justoň) 

3a) Informace o jednání se zástupci Ministerstva financí (MF) – stanovisko 

k implementaci směrnice DAC 6 (JUDr. Novotná)   

JUDr. Novotná opětovně informovala členy představenstva o jednání zástupců ČAK a Komory 

daňových poradců se zástupci Ministerstva financí ohledně výkladu směrnice DAC 6, a to 

mj. v návaznosti na předchozí stanoviska MF, jež byla např. z pohledu ČAK polemická. 

O výsledcích tohoto jednání informovala JUDr. Novotná písemně e-mailovou zprávou 

24. 5. 2021. Tajemníkovi se ukládá, aby tuto písemnou informaci přiložil k zápisu z jednání 

představenstva jako přílohu. 

https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2021_06.pdf
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3b) Metodika k AML (JUDr. Schejbalová, Mgr. Vrábliková)  

Představenstvo vzalo na vědomí současné znění Metodické informace zpracované 

Mgr. Vráblikovou v součinnosti se členy sekce ČAK pro AML, dále pak že tato metodická 

informace, jejíž zveřejnění je pro advokáty významné, se vyvíjí a bude se neustále vyvíjet, 

mj. v návaznosti na výklady ze strany jednotlivých části státní správy. JUDr. Schejbalová 

se však domnívá, že již není čas odkládat zveřejnění současného znění této Metodické 

informace, protože z praxe seznala, že advokáti mají o informace tam obsažené velký zájem. 

K tomu JUDr. Němec uvádí, že v rámci programu (IT nástroje) zpracovali v jejich advokátní 

kanceláři tzv. interaktivní formulář AML, který významně napomůže advokátovi v orientaci 

a postupu. Představenstvo ukládá, aby v rámci jednání bylo dohodnuto možné využití 

předmětného nástroje ke zveřejnění formuláře pro účely advokátní činnosti. JUDr. Schejbalová 

ještě připomíná, že zveřejnění Metodické informace je důležité též s ohledem na přiložené 

formuláře. Dále pak je přesvědčena, že zveřejnění by měla provázet též možnost advokátů 

zasílat na webové stránky ČAK dotazy s problematikou související. Odboru vnějších vztahů 

se ukládá, aby v součinnosti s Mgr. Vráblikovou a JUDr. Schejbalovou připravil operativní 

umístění Metodické informace na webové stránky ČAK, zároveň aby spolu s JUDr. Němcem 

jednali o možném využití příslušného IT nástroje ke zveřejnění interaktivního formuláře. Tyto 

procedury by měly být ukončeny v průběhu července 2021. Předsedovi se ukládá, aby 

o zveřejnění Metodické informace informoval advokátní stav prostřednictvím Rychlých zpráv 

a dalšími mediálními nástroji ČAK.  

3c) Informace o připomínkových řízeních 

JUDr. Justoň informoval o probíhajících připomínkových řízeních, přičemž v jejich rámci 

nejsou projednávány předpisy, které by se přímo týkaly výkonu advokacie.  

3d) Informace z Legislativní rady vlády (LRV)   

JUDr. Justoň podal zprávu o činnosti LRV za červen 2021, přitom Komora k projednávaným 

předpisům nepodávala žádná stanoviska.  

3e) Informace o stavu jednání ve věci nařízení vlády č. 208/2021 Sb.    

Předseda podal členům představenstva informaci o jednání ve věci vládního nařízení, resp. 

přílohy vymezující obsah volné živnosti Poskytování služeb právnickým osobám a svěřenským 

fondům. Zároveň je seznámil s dalším postupem ve věci.  
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4)   Regiony (JUDr. Miketa) 

 

4a)  Zpráva o výjezdním zasedání regionálních představitelů   

 

JUDr. Miketa podal zprávu o výjezdním zasedání výboru regionálních představitelů. Z diskuse 

tam vedené vyplynul požadavek na, pokud možno, praktičtější zaměření školení ve vztahu 

k problematice AML a požadavek na metodiku či pomůcku k AML, což je splněno pod bodem 

3b) tohoto zápisu. Dále uvedl, že jsou připravena regionální setkání, na která se zvou členové 

představenstva, přičemž jsou stanoveny termíny 10. září 2021 (Ostrava), 17. září 2021 (Brno) 

a 4. října 2021 (Plzeň).  

 

4b)  Žádost o příspěvek na advokátní fotbalový turnaj „Ostravská šajtla“ pořádaný 

regionálními zástupci Moravskoslezského kraje   

 

Předseda nechal hlasovat o návrhu příspěvku ze sociálního fondu ČAK na výše uvedenou 

regionální akci ve výši 50.000 Kč, a to s tímto výsledkem: 

PRO: 10    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0 

 

 

25. června 2021 od 9.00 hodin 
 

 

Mimořádný bod jednání: humanitární pomoc obcím postiženým tornádem   

 

Regionální představitelka ČAK pro Jihomoravský kraj JUDr. Irena Schejbalová informovala 

o postižení obcí, v nichž mj. mají bydliště advokáti, konkrétně se jedná o obce Lužice, 

Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Regionální představitelka žádá,  aby na účet každé 

z uvedených obcí byl ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. a) Usnesení o sociálním fondu ČAK 

poskytnut dar ve výši 100.000 Kč, tj. v celkové výši 400.000 Kč. Po diskusi nechal předseda o 

žádosti JUDr. Schejbalové hlasovat s tímto výsledkem: 

 

PRO: 9    PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0 

 

Vedoucí hospodářského odboru ČAK Mgr. Sedláčkové se ukládá, aby zjistila potřebné údaje 

k odeslání finančních darů a poukázání darů zajistila v průběhu nejbližšího pracovního dne.  

 

JUDr. Schejbalové se dále ukládá, aby kontaktovala advokáty s bydlištěm v postižených 

obcích, zjistila jejich situaci a projednala případnou pomoc. Zároveň se vyzývají jednotliví 

advokáti z postižených obcí, aby dle svého uvážení JUDr. Schejbalovou kontaktovali.  
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Nad rámec uvedeného se členové představenstva, náhradníci a další přítomní představitelé 

orgánů ČAK dohodli, že se budou osobně podílet na finanční pomoci z vlastních zdrojů. 

Zároveň představenstvo vyzývá advokáty, aby dle svých možností a na základě vlastní úvahy 

se k tomuto jednání připojili, přitom se doporučuje využít oficiální zřízené transparentní účty.  

 

 

5)   Matrika (JUDr. Miketa, JUDr. Vidovičová, JUDr. Macková) 

 

5a)  Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 1. 6. 2021   

 

Představenstvo vzalo na vědomí přehled matričních údajů k 1. 6. 2021. Tento přehled je 

přílohovou součástí zápisu.  

 

5b)  Zápis z Komise pro prominutí, snížení a prodloužení splatnosti povinných plateb 

ČAK    

 

Představenstvo vzalo na vědomí zápis č. 3/2021 z Komise pro prominutí, snížení a prodloužení 

splatnosti povinných plateb (advokátní příspěvek, odvody do sociálního fondu), přitom ve 

smyslu obsahu tohoto zápisu JUDr. Vidovičová informuje, že bylo nad rámec již rozhodnutých 

věcí řešeno celkem 10 dalších žádostí, a to s výsledky, jež vyplývají z předloženého písemného 

přehledu. Zápis č. 3/2021 je přílohovou součástí tohoto zápisu. Předseda připomněl závěry 

včerejšího bodu 2d). 

 

6) Odbor výchovy a vzdělávání (JUDr. Miketa, JUDr. Schejbalová, JUDr. Brückler, 

Ing. Matoušková) 

 

6a)  Zpráva o on-line seminářích pro advokátní koncipienty a advokáty v Praze a Brně, 

květen 2021   

 

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o on-line seminářích realizovaných v květnu 2021 

s tím, že v Praze se uskutečnilo 13 seminářů pro celkem 1054 koncipientů, v Brně 9 on-line 

seminářů pro celkem 568 koncipientů, přitom v Brně zároveň proběhlo on-line dvoudenní 

vstupní školení pro 109 koncipientů. 

Pro advokáty byly v Praze uskutečněny 3 on-line vzdělávací akce pro 285 advokátů, v Brně 

se konaly 4 semináře pro 335 advokátů.  

JUDr. Miketa připomíná, že vedoucí odboru výchovy a vzdělávání Ing. Matoušková připravuje 

ve spolupráci s ním analýzu efektivity webinářů s tím, aby tato analýza mohla být 

odpovídajícím podkladovým materiálem pro budoucí využití této formy vzdělávání v souběhu 

se vzděláváním prezenčním.  

Analýza budiž mimo jiné zaměřena na názory a budoucí ochotu lektorů, kteří dle některých 

vyjádření se již dnes staví k trvalému provádění webinářů negativně. Současně nechť jsou 

jednotliví lektoři dotazováni na možnost užívání záznamu jejich přednesů dle časové potřeby 

toho kterého koncipienta či advokáta. V této a obdobných agendách je třeba citlivě přistupovat 

k autorským právům, jež musí ČAK respektovat.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2021_06.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2021_06.pdf
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JUDr. Schejbalová informuje představenstvo, že s mnohými lektory, zejména soudci 

vrcholných soudů, o dané problematice hovořila, přitom je téměř jednoznačným názorem, 

že s nahráváním přednášek tito lektoři nesouhlasí, přičemž mají k webinářům řadu výhrad.  

Ing. Matouškové se ukládá, aby při zpracování analýzy spolupracovala též s JUDr. Žižlavským 

s ohledem na jeho profesní zkušenosti s případy zneužívání a porušování autorských práv.  

 

 

6b)  Zpráva o organizaci advokátních zkoušek v Praze a Brně, květen/červen 2021   

 

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o organizaci advokátních zkoušek, uznávacích zkoušek 

a zkoušek způsobilosti konaných v Praze a Brně v průběhu května a června 2021, přitom 

písemná zpráva je přílohovou součástí zápisu. V dané souvislosti se konstatuje, že na uvedený 

termín se ke zkouškám přihlásilo 125 uchazečů, přitom bylo ustanoveno celkem 10 zkušebních 

senátů.  

 

6c)  Zkoušky z mediace – dodatečný termín září 2021   

 

Představenstvo vzalo na vědomí termíny mediačních zkoušek, včetně termínů dodatečných. 

Přehled termínů je v písemné podobě přílohovou součástí zápisu.  

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

7a) Mezinárodní spolupráce   

Představenstvo souhlasí s tím, aby stálá zástupkyně ČAK v Bruselu připravila návrh 

memoranda ČAK/Law Society s tím, že bude vycházet z již uzavřeného memoranda s Bar 

Council. Návrh memoranda musí respektovat na jedné straně předpisy pro výkon advokacie 

v ČR, na straně druhé předpisy pro výkon právních služeb ve Velké Británii.  

V souladu s názorem a schválením představenstva byly vyplněny formuláře pro účely 

přistoupení k Fóru advokátních komor. Žádost ČAK je nyní posuzována s tím, že nejpozději 

v září by mělo být představenstvo seznámeno s výsledkem.  

Předseda informuje o podpisu memoranda s Advokátní komorou v Taipei, tj. v intencích 

souhlasu uděleného představenstvem.  

7b) Evropská legislativa    

JUDr. Mokrý upozornil na aktualizované pokyny CCBE ohledně volného pohybu advokátů 

v Evropské unii (EU). Zdůraznil, že tento materiál je v současné chvíli toliko v anglické 

a francouzské mutaci, avšak lze předpokládat, že tato problematika zajímá právě advokáty, kteří 

uvedenými jazyky vládnou. V každém případě by však měli být advokáti s těmito pokyny 

advokátními médii seznámeni s ohledem na to, že obsahují relativně výrazné změny, 

mj. navazující např. na Brexit. V současné chvíli JUDr. Mokrý nedoporučuje tento obsáhlý 

https://www.cak.cz/assets/priloha_4_2021_06.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_5_2021_06.pdf
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dokument překládat do češtiny. Změna by mohla navazovat na projevení většího zájmu ze 

strany advokátního stavu.  

K problematice přistoupení Velké Británie k Luganské úmluvě se představenstvo vyjádřilo 

v tom smyslu, že je vhodné prostřednictvím zástupkyně ČAK v Bruselu přistoupení Velké 

Británie podporovat na nejrůznějších úrovních.  

7c) Seminář Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů  

Vedoucí odboru výchovy a vzdělávání se ukládá, aby v součinnosti s JUDr. Indruchovou 

navázala kontakt s JUDr. Ondřejem Vondráčkem za účelem realizace semináře na téma 

„Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů: legislativní novinky i praktická 

aplikace“, který by se měl uskutečnit on-line formou v průběhu září 2021. 

7d)  Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za květen 2021 a Aktuality EU  

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu stálého zastoupení ČAK v Bruselu a  „Aktuality z EU“. 

JUDr. Mokrý navrhuje, aby určitá témata, jež se týkají trestněprávní problematiky, která 

nepochybně budou zajímat i české advokáty, byla projednána v rámci trestněprávní sekce ČAK. 

Konkrétně se jedná o otázku policejního zadržování v Evropě (motto: každý má právo na rovné 

zacházení), ale též o problematiku rozšiřování mandátu Europolu, resp. analýzu trestního 

soudnictví při rozboru základních práv atd. JUDr. Sokolovi se ukládá, aby zajistil jednání 

trestněprávní sekce ČAK na uvedená témata s tím, že případné výstupy praktické pro advokáty 

v České republice by byly následně zveřejněny.  

Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za květen 2021 je přílohovou součástí zápisu.  

7e)  Záštita ČAK (Mgr. Blažek)   

Mgr. Blažek informoval o tzv. letní škole pořádané společností European Centre for Career 

Education s tím, že by považoval za vhodné, aby ČAK této akci poskytla záštitu. Připomněl, že 

záštitu akci poskytuje cca 54 českých advokátních kanceláří, mnozí z členů těchto kanceláří 

vystupují v rámci letní školy jako lektoři, přitom absolventi letní školy jsou potom praktikanty 

v jednotlivých kancelářích.  

Představenstvo jednomyslně rozhodlo, že ČAK poskytuje Letní škole  Evropského centra pro 

kariérní vzdělávání 2021 záštitu, přitom vyslovilo doporučení placené inzerce v Bulletinu 

advokacie (BA).  

https://www.cak.cz/assets/priloha_6_2021_7.pdf
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8) Různé  

8a) Povinnosti advokáta v roli procesního opatrovníka – podnět Mgr. V. Dohnala 

(JUDr. Jirousek, JUDr. Čáp)  

Tajemník seznámil představenstvo s obsahem dopisu, kterým odpověděl kolegovi Dohnalovi, 

advokátovi se sídlem v Táboře, na jeho připomínky k problematice opatrovnictví koncipované 

v dopisu z 6. 5. 2021. Představenstvo doporučuje, aby tajemník kolegu Dohnala pozval 

k projednání problematiky s cílem koncipování postupu v rámci tohoto tématu (pracovní 

skupina pro danou oblast atd.).  

8b) Žádost o finanční příspěvek na pořádání 24. ročníku golfového turnaje české 

advokacie (JUDr. Němec)   

Představenstvo vzalo na vědomí žádost o příspěvek na pořádání 24. ročníku golfového turnaje 

advokacie. S ohledem na to, že této akce se průměrně účastní cca 60 – 80 advokátů a advokátek, 

považuje představenstvo příspěvek ve výši 50.000 Kč za přiměřený a tento schvaluje.  

8c) Informace děkana PF UK v Praze – nové studijní programy (JUDr. Jirousek)  

Předseda seznámil představenstvo s informací děkana PF UK o nabídce mezinárodně 

uznávaných kurzů LL.M, dále pak o přípravě magisterského programu, jenž bude nabízen 

v angličtině. Představenstvo má za to, že tato informace by se měla dostat do povědomí 

advokátního stavu, a proto ukládá PhDr. Chaloupkové, aby tuto informaci přiměřeným 

způsobem zveřejnila v advokátních médiích.  

8d) Žádost o udělení záštity nad akcí „Insolvenční Kongres 2020/2021 (JUDr. Žižlavský)  

JUDr. Žižlavský seznámil představenstvo s přípravou dalšího ročníku Insolvenčního kongresu, 

který je plánován pro cca 550 účastníků s tím, že advokáti mají nárok na 15% slevu 

z účastnického poplatku. Kongres se bude konat v  Cubex centru v Praze 11. 11. 2021, v dalším 

JUDr. Žižlavský odkazuje na písemnou žádost o poskytnutí záštity, jež je přílohovou součástí 

zápisu. Představenstvo po seznámení se s příslušnou informacemi rozhodlo tak, že ČAK 

poskytuje záštitu Insolvenčnímu kongresu, přitom jeho uspořádání bude prezentováno v BA, 

News ČAK, příp. jinak dle dohody s odborem vnějších vztahů ČAK.  

Představenstvo souhlasí s tím, aby advokáti, kteří se kongresu zúčastní, získali relevantní počet 

kreditů v rámci tzv. dalšího vzdělávání advokátů, advokátním koncipientům bude kongres 

započítán jako tzv. volitelný seminář.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_7_2021_06.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_7_2021_06.pdf
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8e) Termíny zasedání představenstva ve 2. pololetí 2021  

Členové představenstva se shodli na termínech schůzí představenstva v září a říjnu 2021 

-    13. a 14. září 2021, resp. 11. a 12. října 2021 - s tím, že termíny schůzí v dalších měsících 

určí představenstvo zvolené na 8. sněmu ČAK. 

8f) Zpráva auditora  

Představenstvo bylo seznámeno se zprávou auditora, která konstatuje, že účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ČAK k 31. 12. 2020, i nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Mgr. Sedláčková připomněla, 

že, s ohledem na vydání mimořádného čísla BA v souvislosti s připravovaným sněmem, bylo 

třeba zajistit projednání zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky s předstihem, 

když v běžném nesněmovním roce je auditorská zpráva projednávána později.  

8g) Rozhodnutí o dovolání ve věci Kleinova paláce  

Předseda informoval představenstvo o usnesení Nejvyššího soudu ČR, kterým bylo odmítnuto 

dovolání Statutárního města Brna směřující proti rozsudku Krajského soudu v Brně, jenž 

rozhodoval o údajně dlužném nájemném ve věci nájmu Kleinova paláce.  

8h) Žádost o příspěvek na Sportovní hry české advokacie   

Jako každoročně předkládá JUDr. Sedlatý žádost o souhlas s financováním celostátních 

Sportovních her České advokacie, jež se budou konat od 1. do 3. října 2021 ve Sportovním 

středisku Nymburk. JUDr. Sedlatý připomíná, že každý advokát či advokátka hradí účastnický 

poplatek 1.800 Kč na dospělého a 800 Kč na dítě, přičemž ČAK tradičně poskytuje příspěvek, 

který v posledních ročnících činil 300.000 Kč. Navrhuje i pro letošní rok příspěvek v této výši.  

Představenstvo jednomyslně schválilo příspěvek pro financování Sportovních her České 

advokacie ve výši 300.000 Kč.  

8i) Hromadné pojištění advokátů   

Tajemník informoval představenstvo o výsledku průzkumu pojišťovacího trhu, který na žádost 

Komory provedl pojišťovací makléř WIASS-ČR.  

Bylo osloveno těchto pět pojišťoven: 

 

Allianz pojišťovna, a.s.,  

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

Chubb European Group Limited, organizační složka, 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.  
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Kompletní nabídka byla na základě prvních orientačních údajů projednána s Kooperativa 

pojišťovnou a.s. s tím, že v některých bodech je její nabídka srovnatelná s podmínkami 

nabízenými Generali Českou pojišťovnou, a.s.  

V rámci dalších jednání zástupci Komory dosáhli předjednání úpravy pojistných podmínek 

ve prospěch advokátů, přitom konkrétní obsah bude sdělen po uzavření dodatku k pojistné 

smlouvě pro r. 2022.  

9) IT a GDPR (JUDr. Maisner)  

9a) Výběrové řízení na internetové stránky ČAK   

Komise ustavená k realizaci výběrového řízení na internetové stránky ČAK ve složení 

Mgr. Mika, JUDr. Maisner, JUDr. Čáp, JUDr. Schejbalová a zástupce odboru IT ČAK J. Fiala 

koncipovala nabídku pro výběrové řízení, na základě které se do řízení přihlásilo celkem pět 

společností. Ve smyslu zadávacích podmínek a po ukončení možného podání nabídek byly 

obálky za účasti členů komise protokolárně otevřeny. Komise detailně vyhodnotila jednotlivé 

nabídky a rozhodla představenstvu doporučit, aby jako vítěze výběrového řízení vybralo 

společnost ABUCO ICT s.r.o., IČO 29153905. Mgr. Mika připomíná, že se hodnotilo postupně 

6 kritérií, přitom společnost, kterou komise doporučuje, učinila dle názoru členů komise 

nejlepší nabídku.  

Mgr. Mika a JUDr. Maisner připomínají, že výběrové řízení probíhalo v intencích všech 

podmínek stanovených příslušnými předpisy, navíc při náležitě transparentním informování 

advokátního stavu. Komisí doporučená společnost vytvořila nabídku obsahující při novém 

designu náhradu všech stávajících funkcí, při zapracování vyhledávače advokátů napojeného 

na vnitřní systémy ČAK (KIS) a aktuální údaje matriky. Vítězný návrh navíc umožňuje 

kontinuální doplňování obsahu webových stránek a na tento projekt bude navazovat extranet, 

na který bude vypsáno samostatné výběrové řízení. V souvislosti s předkládaným doporučením 

se připomíná, že návštěvnost webových stránek činí v současné době orientačně cca 700.000 

vstupů do vyhledávače advokátů a koncipientů. Mgr. Mika doplňuje, že návrh zajišťuje práva 

Komory ke zdrojovému kódu vybraného řešení. Toto řešení také zajišťuje odpovídající 

bezpečnost odpovídající tomu, že jde o webové stránky mj. s veřejnoprávní funkcí. V tomto 

směru Josef Fiala dodává, že bylo sledováno splnění veškerých podmínek obsažených 

v zadávacích podmínkách výběrového řízení.   

Představenstvo se poté seznámilo s vizuální podobou doporučeného návrhu, který vyhodnotilo 

jako přehledný a designově vyvážený.  

Za výše uvedených okolností a při seznámení se s rozhodnými skutečnostmi, jež komisi vedly 

k doporučení, aby ČAK uzavřela smlouvu o zřízení webových stránek se společností ABUCO 

ICT s.r.o., nechal předseda hlasovat o návrhu ve znění předmětného doporučení, tj. o výběru 

nabídky společnosti ABUCO ICT s.r.o. jako vítězné a o udělení souhlasu k uzavření smlouvy 

s touto společností s tímto výsledkem: 
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V návaznosti na schválení dodavatele webových stránek ČAK se komisi ve výše uvedeném 

složení ukládá, aby připravila výzvu k podávání nabídek do výběrového řízení na extranet 

ČAK. Po schválení výzvy obsahující podmínky výběrového řízení rozhodne představenstvo 

o zahájení výběrového řízení.  

10)  Zpráva o jednání s mobilními operátory (Mgr. Mika) 

Mgr. Mika informuje představenstvo o jednání s mobilními operátory ohledně možných 

výhodnějších nabídek pro advokáty při užívání mobilních telefonů s tím, že tyto výhody by 

dopadaly jak na členy advokátního stavu, tak na pracovníky ČAK. Považuje za vhodné 

s operátory nadále jednat. Mgr. Mika, předseda a tajemník jsou pověřeni k jednání 

s konkrétními operátory s tím, že v případě předjednání výhodných nabídek by o výsledcích 

těchto jednání byl informován advokátní stav, resp. byla by v tomto směru uzavřena 

odpovídající smlouva.  

 

Předseda konstatoval, že veškeré body programu byly projednány, poděkoval přítomným 

za účast a schůzi představenstva ukončil.   

 

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


