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dne 22. září v salonku Stella, Hotel Clarion, Praha
22. září 2017
PŘÍTOMNI:
JUDr. Vladimír Jirousek
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Antonín Mokrý
Mgr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Monika Novotná

JUDr. Petr Poledník
JUDr. František Smejkal
JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Michal Žižlavský

Mgr. Kamil Blažek
Mgr. Tomáš Matějovský
Mgr. Daniel Mika
JUDr. Petr Toman
JUDr. Jiří Všetečka

Jednání zahájil JUDr. Vladimír Jirousek ve smyslu čl. 8 odst. 6 usnesení
ČAK 3/1999, organizační řád s tím, že přivítal přítomné členy představenstva a náhradníky.
JUDr. Jirousek konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné.
JUDr. Jirousek konstatoval, že je přítomno celkem 11 členů představenstva a 5 náhradníků.
Předsedající JUDr. Jirousek potvrzuje, že mu byla sdělena rezignace všech dosavadních členů
představenstva ČAK, včetně náhradníků ČAK a včetně rezignace JUDr. Martina Vychopně.
Pro úplnost se konstatuje, že přítomný JUDr. Martin Vychopeň přednesl svou rezignaci přímo do
protokolu.
Předsedající navrhuje, aby program dnešní schůze byl následující:

1)

1)

úprava pravidel pro volbu předsedy ČAK a místopředsedů,

2)

stanovení počtu místopředsedů,

3)

ohlášení kandidatury na funkce předsedy a místopředsedů,

4)

volba volební komise,

5)

volba předsedy ČAK,

6)

volba místopředsedy dohlížejícího na činnost pobočky ČAK v Brně,

7)

volba ostatních místopředsedů.

Úprava pravidel pro volbu předsedy ČAK a místopředsedů
Tajemník seznámil představenstvo s dosavadní úpravou pravidel pro volbu předsedya
místopředsedů představenstva ČAK schválená představenstvem dne 11. 10. 2011 s tím, že
pravidla uvádí, že volba proběhne dle kandidátek, které budou ohlášeny tajemníkovi ČAK jeden
den před volbami.
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Tajemník navrhl změnu ustanovení pod bodem č. 4 těchto pravidel tak, že kandidáti svou
kandidaturu nebo jiného člena představenstva mohou přednést v den konání sněmu, nejpozději
do 15 minut po výzvě předsedajícího představenstva.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Představenstvo přijalo změnu usnesení pravidel pro volbu předsedy a místopředsedů.

2)

Stanovení funkčního období představenstva a počtu místopředsedů
JUDr. Jirousek navrhl, aby délka funkčního období předsedy a místopředsedů byla ve smyslu
organizačního řádu 2 roky a dal o tomto svém návrhu hlasovat.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Představenstvo přijalo usnesení č. 1//1./2009 o tom, že předseda České advokátní komory
a místopředsedové ČAK budou zvoleni na 2 roky.
Dále JUDr. Jirousek přednesl návrh, aby ČAK reprezentovali celkem 4 místopředsedové,
tzn. v intencích organizačního řádu (2 – 4 místopředsedové) a dal o návrhu hlasovat.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Představenstvo přijalo usnesení č. 2/1./2009 o tom, že představenstvo České advokátní komory
bude mít 4 místopředsedy.

3)

Ohlášení kandidatury na funkce předsedy a místopředsedů
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

4)

Volba volební komise
Po ukončení diskuze o kandidaturách na posty místopředsedů předsedající navrhl, aby proběhly
volby funkcionářů představenstva jako volby přímé a tajné. Nato vyzval předsedající tajemníka
JUDr. Kryma ke konkretizaci návrhu členů volební komise. Tajemník navrhuje toto složení
tříčlenné volební komise: JUDr. Petr Čáp, JUDr. Ladislav Krym, JUDr. František Hrudka.
Vzhledem k tomu, že nebylo protinávrhů, dal předsedající společně hlasovat o návrhu na způsob
volby a složení volební komise:
HLASOVÁNÍ:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo schválilo provedení voleb jako přímých a tajných a
zvolilo členy volební komise JUDr. Čápa, JUDr. Kryma a JUDr. Hrudku.
JUDr. Krym sděluje, že členové volební zvolili předsedu volební komise – JUDr. Čápa.
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Nato předsedající navrhl, aby hlasování proběhlo dle Pravidel pro volbu předsedya místopředsedů
představenstva ČAK dle změn, které byly schváleny na dnešním jednání představenstva.

5)

Volba předsedy ČAK
Předsedající zahájil volbu předsedy představenstva ČAK. Proběhla volba předsedy a nato vyhlásil
předsedající technickou přestávku z důvodu nutnosti sečíst hlasy. Po skončení přestávky oznámil
předseda volební komise, že předsedou ČAK byl zvolen JUDr. Vladimír Jirousek, volby se
zúčastnilo 10 členů představenstva. Pro kandidáta bylo odevzdáno celkem 10 platných
hlasovacích lístků a žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. Předseda volební komise poblahopřál
nově zvolenému předsedovi ČAK ke zvolení do funkce.

6)

Volba místopředsedy pověřeného dohledem nad pobočkou ČAK v Brně
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Předseda volební komise sdělil, že místopředsedou dohlížejícím na činnost pobočky ČAK v Brně
byl zvolen JUDr. Petr Poledník.

7)

Volba ostatních místopředsedů
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Po skončení voleb oznámil předseda volební komise, že místopředsedy představenstva ČAK byli
zvoleni: JUDr. František Smejkal, JUDr. Tomáš Sokol a Mgr. Robert Němec, LL.M.
Nato předseda upřesnil se členy představenstva, že příští schůze představenstva se bude konat ve
dnech 9. – 10. 10. 2017.

Nato předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené.

Zapsal: Filip Anton

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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