Zápis z 12. schůze představenstva, která se konala ve dnech
10. a 11. listopadu 2014 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
10. listopadu 2014
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Radim Miketa
Mgr. Robert Němec
JUDr. František Smejkal
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Michal Žižlavský

Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Jiří Všetečka

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Jaroslava Macková
JUDr. Jan Syka

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Jan Luhan
JUDr. Ladislav Krym

OMLUVENI:
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Vladimíra Glatzová

1)

Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1, písm. c) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

2)

Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2, písm. a) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁSTI
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

3)

JUDr. Irena Schejbalová

Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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4)

Zastavení řízení
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

Předseda prohlásil v 19:00 jednání představenstva za přerušené.
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11. listopadu 2014
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Petr Poledník
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Radim Miketa
Mgr. Robert Němec
JUDr. František Smejkal
JUDr. Lenka Vidovičová

Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Jiří Všetečka

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Eva Indruchová
JUDr. Johan Justoň
JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka

JUDr. Petr Čáp
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Ladislav Krym

OMLUVENI:
Mgr. Tomáš Matějovský

5)

JUDr. Jan Luhan JUDr.

JUDr. Irena Schejbalová

Kontrola úkolů podle zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
Trvá úkol předsedovi a dr. Papežovi na úrovni krajů a předsedů krajských soudů projednat
aplikaci §§ 38 a 39 trestního řádu a dozorovat činnost zástupců ČAK v komisi pro přípravu
nového trestního řádu. Předseda informoval členy představenstva o tom, že požádal o účast na
následujícím kolegiu předsedů krajských soudů, které se koná v HK za účelem projednání této
problematiky.
JUDr. Svejkovský informoval podrobně o jednáních s předsedou ÚPV PS P ČR a se zástupci
MPO ve věci dalších legislativních prací, zejména novely ZA.
Konstatuje se splnění úkolu tajemníku – metodika podávání kasačních stížností bude projednána
v rámci bodu různé.
Konstatuje se splnění povinnosti předsedy – obsazení LRV – bude projednáno v rámci bodu
různé.
Trvá úkol předsedovi, JUDr. Uhlířovi a Mgr. Němcovi jednat s ministrem Dienstbierem
o žádosti na širší zapojení ČAK do legislativního procesu.
Trvá úkol tajemníkovi na prosincovou schůzi představenstva předložit komplexní materiál ve
věci limitu pojistného plnění.
Úkol odboru vnějších vztahů a sekretariátu – „komplexní přehled akcí“ bude projednán v rámci
bodu různé.
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Návrh nového zkušebního řádu bude projednán v rámci bodu legislativa stejně jako návrh
novely ZA.
Návrh novely NOZ bude projednán v rámci bodu legislativa.
Předseda informoval o plánovaném jednání s ministryní spravedlnosti ve věci návrhu
legislativních změn.
Trvá úkol MEZ, odboru vnějších vztahů a JUDr. Schejbalové připravit publikování studie
k úpravě povinnosti mlčenlivosti a problematice prohlídek advokátů.
Konstatuje se splnění úkolu odboru MEZ ve věci dopisu Národním bezpečnostním složkám.
Konstatuje se splnění úkolu předsedovi podat návrh na jmenování JUDr. Petra Škvaina
zkušebním komisařem v oboru trestního práva.
Konstatuje se splnění úkolu odboru vnějších vztahů zveřejnit informaci ÚS ve věci vyznačování
doložek právní moci.
Konstatuje se splnění úkolu tajemníka ve věci OS Praha 7 – 24 T 91/2014.
Odboru sekretariátu se ukládá ve spolupráci s JUDr. Všetečkou reagovat na sdělení MV ČR
s návrhem na zařazení JUDr. Všetečky do výboru pro procesní řízení a zavádění standardů.
Konstatuje se splnění úkolu tajemníka ve věci podnětu stížnosti pro porušení zákona
a VOPOZA.
Trvá úkol legislativnímu odboru připravit na prosincové zasedání návrh pravidel na hospodaření
regionů.
Trvá úkol předsedovi předložit návrh úpravy honorářového řádu.

6)

Legislativa

6a)

Návrh novely zákona o advokacii (střet zájmů, profesionalizace kárné komise)
K návrhu novely ZA sděluje JUDr. Papež, že kontrolní rada projednala návrh novely ZA
a vyslovila s ním zásadní souhlas s tím, že vznesla připomínky a podněty k návrhu zákona, které
jsou v materiálech členů představenstva. K připomínkám a podnětům kontrolní rady všichni
členové představenstva bez připomínek. Představenstvo žádá KK a OKK o projednání návrhu
novely ve znění připomínek s tím, že finální verze by byla schvalována na prosincovém
zasedání představenstva.

6b) Informace o návrhu nového advokátního zkušebního řádu
K návrhu novely zkušebního řádu (bez materiálů) uvádí JUDr. Papež, že ve spolupráci
s předsedou zkušební komise byly všechny připomínky a změny zpracovány. S přihlédnutím
k tomu, že návrh zkušebního řádu souvisí a je závislý na návrhu novely ZA, bude schvalován na
prosincovém zasedání představenstva.
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JUDr. Papež informoval o legislativním plánu vlády na rok 2015 a v této souvislosti doporučuje
sledovat legislativní práce na úseku zákona o praní špinavých peněz včetně souvisejících
legislativních změn evropských předpisů. Doporučuje uložit stálému zástupci ČAK u CCBE
sledovat tuto problematiku a průběžně informovat ČAK.
Obdobně tomu JUDr. Papež doporučuje sledovat legislativní práce na úseku zákona registru
smluv.
Představenstvo po diskusi ukládá legislativnímu odboru sledovat především legislativní práce,
které jsou v gesci ministerstva spravedlnosti.
Předseda předkládá členům představenstva návrh novely NOZ (tzv. urgentní novela), který byla
doručena ČAK dne 10. 11. 2014 s tím, že připomínky mají být zaslány do 24. 11. 2014. Po
diskusi se ukládá JUDr. Svejkovskému, aby ve spolupráci s legislativním odborem a poté, kdy
shromáždí připomínky od členů představenstva, připravil návrh připomínek k hlasování per
rollam do 20. 11. 2014. Odboru vnějších vztahů se ukládá zveřejnit v news upozornění na tuto
novelu a na webové stránce ČAK zveřejnit text novely s přiloženými zprávami.

7)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)

7a)

Dopis ČAK Bezpečnostní informační službě
Představenstvo bere na vědomí informaci o zaslání dopisu jménem ČAK adresovaného
Bezpečnostní informační službě ve věci sledování občanů ze strany vlád a zajištění ochrany
důvěrné komunikace mezi advokátem a klientem.

7b) Konference se soudci ESLP
Představenstvo bere na vědomí zprávu o konferenci se soudci Evropského soudu pro lidská
práva, která se uskutečnila dne 17. října 2014 v Praze, a jejíž organizaci zajistil Odbor
mezinárodních vztahů ČAK.

7c)

Shrnutí činnosti bruselského zástupce za říjen 2014
JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za měsíc říjen 2014 a předložila pravidelný přehled
„Vybrané aktuality z dění na poli EU”. V této souvislosti JUDr. Indruchová znovu
poznamenává, že na webových stránkách ČAK v sekci MEZ je příloha zveřejněna i s linky na
konkrétní dokumenty. Představenstvo bere toto shrnutí a přehled na vědomí.

7d) Španělský projekt výměny advokátních koncipientů
Představenstvo bere na vědomí nejnovější informace o projektu výměny advokátních
koncipientů a mladých advokátů.

5

Zápis z 12. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech
10. a 11. listopadu 2014 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

8)

Matrika

8a)

Přehled počtu advokátů 10/2014
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni
31. 10. 2014 je zapsáno celkem 11 814 advokátů a 3 522 koncipientů.

9)

Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)

9a)

Zápis ze zasedání Kontrolní rady ČAK
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady.

9b) Reprezentační ples MS Praha – žádost o podporu
Představenstvo projednalo návrh na podporu 14. reprezentačního plesu MS v Praze. Návrh se
postupuje JUDr. Petru Medunovi k vyřízení v rámci regionu.

9c)

Žádost o užití loga ČAK
Představenstvo projednalo žádost JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. o negativní verzi loga ČAK.
S přihlédnutím k dřívějším rozhodnutím představenstva a usnesení představenstva 3/2005 čl. 2
odst. 1 se žádost postupuje k vyřízení předsedovi s negativním stanoviskem představenstva.

9d) Termíny jednání představenstev v roce 2015
Termíny zasedání představenstva v roce 2015:
12. – 13. 1. 2015
9. – 10. 2. 2015
9. – 10. 3. 2015 – BRNO
13. – 14. 4. 2015
13. – 15. 5 2015 – KOŠICE (společné zasedání SAK a ČAK)
8. – 9. 6. 2015
20. – 21. 7. 2015 (bude potvrzen)
14. – 15. 9. 2015
12. – 13. 10. 2015 – BRNO
9. – 10. 11. 2015
14. – 15. 12. 2015
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9e)

Konference Nové soukromé právo
Představenstvo bere na vědomí informace týkající se uvedené konference konané dne
25. 11. 2014 v hotelu Clarion. Konstatuje se, že akce byla řádně a včas prezentována advokátní
veřejnosti.

9f)

Společné zasedání SAK+ČAK (organizace)
PhDr. Chaloupková informovala o přípravě společného zasedání SAK a ČAK v Košicích
s variantami přepravy. Po diskusi se ukládá JUDr. Chaloupkové oslovit jednotlivé členy
představenstva mailem s žádostí o sdělení, zda budou požadovat organizaci dopravy po ČAK
a jakým způsobem s tím, že nejlevnějších a nejvhodnějším způsobem je rezervace letenek.
V případě zmaření rezervace jdou náklady k tíži člena představenstva.

9g)

Vyjádření Notářské komory k novele zák. o vysokých školách

9h) Vyjádření Exekutorské komory k novele zák. o vysokých školách
Předseda informoval o stanovisku Notářské komory a Exekutorské komory.
Představenstvo ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s legislativním odborem připomínky ČAK
s připomínkami NK a EK zaslal LRV a předsedovi ÚPV.

9i)

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona
Představenstvo bere na vědomí sdělení MSp ČR ve věci podnětu k podání stížnosti pro porušení
zákona proti usnesení MS v Praze ze dne 9. 7. 2014, sp. zn.: Nt 615/2014 s tím, že v této věci
byla podána také ústavní stížnost, a proto bylo řízení ve věci podnětu přerušeno.

9j)

Oznámení o odcizení knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

9k) Žaloba Palkoska vs. ČAK
Předseda seznámil členy představenstva s žalobou JUDr. Ivo Palkosky o zrušení rozhodnutí
odvolacího senátu OKK ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. K 46/2013. Představenstvo pověřuje
JUDr. Všetečku zastoupením v této věci.

9l)

Karlovarské právnické dny
Představenstvo bere na vědomí dopis JUDr. Vladimíra Zoufalého a pověřuje Mgr. Němce
přípravou příspěvku týkajícího se veřejných zakázek na poskytování právních služeb. Pověřuje
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dále Mgr. Roberta Němce jednat s JUDr. Zoufalým ve věci organizace, propagace a zajištění
akce včetně programu. Rozhodnutí o schválení výše příspěvku se odkládá na prosincové
zasedání představenstva.

9m) Informace k prosincovému zasedání představenstva a Evropskému dni advokátů
Představenstvo bere informaci na vědomí.

9n) Soudní mediace – užší spolupráce se soudy
Představenstvo bere na vědomí dopis JUDr. Doležalové, vedoucí sekce ADR s iniciativou
k prohloubení spolupráce mezi soudci a mediátory a pověřuje předsedu, aby ve spolupráci
s JUDr. Doležalovu oslovil předsedy krajských soudů, JA a MSp ČR s nabídkou spolupráce
v této oblasti.

9o)

Vrácení poplatku za identifikační průkaz
Představenstvo bere na vědomí podnět JUDr. Pavla Svobody ve věci paušálních nákladů ve věci
vydání nového identifikačního průkazu a neshledalo důvody pro změnu úpravy.

Představenstvo pověřuje Mgr. Němce ve spolupráci s odborem vnějších vztahů reagovat na
dotaz serveru Česká justice ve věci úpravy legislativních pravidel vlády.
Tajemník předkládá návrh metodiky podávání kasačních stížností. Představenstvo bere materiál
na vědomí, členové představenstva bez připomínek. Materiál se postupuje KR, KK a OKK
k vyjádření. Rozhodnutí o metodice se odkládá na prosincovou schůzi představenstva.
JUDr. Poledník přednáší návrh na schválení příspěvku na konferenci o historii advokacie, která
se bude konat u OS v Hradci Králové – představenstvo schvaluje příspěvek ve výši 30 000 Kč.

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené.

Zapsala: Miroslava Sedláčková

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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