Zápis z 16. schůze představenstva, která se konala ve dnech
9. a 10. března 2015 v zasedací místnosti pobočky ČAK, nám. Svobody 15, Brno
9. března 2015
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Petr Poledník

Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Jaroslav Svejkovský

JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Radim Miketa
Mgr. Robert Němec
JUDr. František Smejkal
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Jiří Všetečka

JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý

JUDr. Ladislav Krym
JUDr. Irena Schejbalová
PhDr. Iva Chaloupková

OMLUVENI:
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Michal Žižlavský

1)

Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Petr Čáp

JUDr. Jan Luhan

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

2)

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1, písm. c) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Předseda prohlásil v 17:15 hod. jednání představenstva za přerušené.

10. března 2015
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Petr Poledník

Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Petr Mrázek
JUDr. Jaroslav Svejkovský

JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Radim Miketa
Mgr. Robert Němec
JUDr. František Smejkal
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Jiří Všetečka

JUDr. Jan Mikš
JUDr. Bohuslav Sedlatý

JUDr. Ladislav Krym
JUDr. Irena Schejbalová
PhDr. Iva Chaloupková

OMLUVENI:
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Michal Žižlavský

3)

Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Petr Čáp

JUDr. Jan Luhan

Kontrola úkolů podle zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
Konstatuje se splnění úkolu tajemníka, předsedy a JUDr. Schejbalové upravit honorářový řád
v otázce náhrady nákladů cestovného.
Předseda informoval členy představenstva o plánované schůzce s děkanem PF UK ve věci
správného označení advokátní kanceláře pro vzdělávací program PF UK.
Konstatuje se splnění úkolů VV seznámit advokáty se sdělením ministra Jiřího Dienstbiera.
Konstatuje se splnění úkolu Mgr. Němce projednat nominaci JUDr. Všetečky s náměstkyní
ministra Dienstbiera.
NEVEŘEJNÁ ČAST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
JUDr. Schejbalová informovala členy představenstva o registraci své účasti na mezinárodní
konferenci k 15 letům činnosti VOP, která se bude konat dne 26. 3. 2015.
Trvá úkol JUDr. Papežovi zajistit vydání novely stavovského předpisu o úschovách ve Věstníku
ČAK. JUDr. Justoň informuje členy představenstva o tom, že tato novela bude zveřejněna
v následujícím věstníku ČAK. Tisk je hotový.
Konstatuje se splnění úkolu předsedy projednat s Mgr. Holubem zprávu o činnosti knihovny
a informačního centra.
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NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Novela ZA – prohlášení advokáta o pravosti podpisu byl z podnětu JUDr. Papeže odročen na
dubnové představenstvo.
Předseda informoval o své plánované schůzce se zástupcem skupiny poslanců ve věci návrhu
zákona o zajištění bezplatné právní pomoci.
JUDr. Justoň informoval o tom, že návrh novely trestního zákoníku (zkrácení daně
a neoznámení tr. činu) je zařazen na jednání LRV tento týden. V této souvislosti předseda
informoval o tom, že společně s prezidentem KDP tlumočil premiérovi a ministru Dienstbierovi
zásadní nesouhlas s předkládanou novelou.
Konstatuje se splnění úkolu Mgr. Němce a JUDr. Žižlavského připravit návrh dopisu ČT – bude
projednáno v rámci bodu různé.
JUDr. Justoň informuje představenstvo o tom, že odbor vnější a vnitřní legislativy předložil
kontrolní radě návrh principu hospodaření regionálních středisek.
Trvá úkol tajemníkovi požádat MSp ČR o údaje ve věci projednávaného věcného záměru
úpravy ustanovování advokátů ex offo.
Ve věci rámcového programu seminářů a pravidel pro účast koncipientů na školeních ČAK po
diskusi představenstvo ukládá JUDr. Miketovi, aby ve spolupráci s odborem vnějších vztahů
provedl širší informaci pro advokátní a koncipientskou veřejnost.
Konstatuje se splnění úkolu předsedy rozeslat dopis osloveným subjektům ve věci koncepce
ICT ČAK.
Tajemník splnil úkol ve věci odpovědi Mgr. Veverkovi – bezpečnostní prohlídky OS Kladno.
PhDr. Chaloupková informuje členy představenstva o tom, že pokračují práce na centrálním
kalendáři akcí.
Předsedovi se ukládá pozvat předsedu VOPOZA na dubnové zasedání představenstva.

4)

Legislativa

4a)

Výsledky 143. zasedání LRV
Představenstvo bere na vědomí písemnou zprávu o programu a výsledcích zasedání 143.
zasedání LRV. JUDr. Justoň komentuje zejména návrh novely zákona o vysokých školách, kde
LRV doporučila návrh zákona schválit v navrhovaném znění, když ČAK upozornila v rámci
připomínkového řízení na rezignaci MŠMT na garanci kvality zahraničního vysokoškolského
vzdělání poskytovaného na území ČR zahraničními vysokými školami nebo jejich pobočkami.
Představenstvo ukládá odboru vnější a vnitřní legislativy dále sledovat legislativní práce
a průběžně informovat představenstvo.
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4b) Výsledky 144. zasedání LRV
JUDr. Justoň poukázal na projednávaný věcný záměr zákona o zadávání veřejných zakázek na
právní služby, mezi něž se řadí rovněž právní služby poskytované advokáty. Podle nových
zadávacích směrnic EU se mají právní služby zařadit mezi výjimky, na které se zákon
o veřejných zakázkách nebude vztahovat.
Představenstvo ukládá odboru legislativy dále sledovat legislativní práce a průběžně informovat
představenstvo.

4c)

Analýza návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz
a financování terorismu
JUDr. Justoň seznámil členy představenstva s aktuální situací a stavem projednávání návrhu
nové směrnice o praní špinavých peněž, když EU schválila dohodu s Evropským parlamentem
ohledně posílení pravidel pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Další vývoj se
nedá odhadnout, a to z toho důvodu, že jednotlivá ustanovení jsou velmi vágní a bude
nepochybně záležet na obsahu návrhu vnitrostátní úpravy. Směrnice zavádí přísnější pravidla
pro identifikaci a kontrolu klienta, což zřejmě povede k rozšíření povinnosti identifikace i na
transakce, u nichž tato povinnost dříve neexistovala. Směrnice proklamuje zachování profesní
povinnosti mlčenlivosti a ochrany osobních údajů, tudíž se zřejmě na oznamovacím
mechanismu nic nezmění a nadále zůstane zachováno zprostředkování oznámení samosprávnou
organizací.
Představenstvo bere tuto informaci na vědomí a ukládá odboru vnější a vnitřní legislativy dále
sledovat legislativní práce na tomto úseku a informovat představenstvo.

4d) Jednání zástupců profesních komor s premiérem
Předseda a tajemník poskytli členům podrobnou informaci o setkání zástupců profesních komor
s premiérem. Předseda a tajemník se účastnili dne 3. 3. 2015 jednání s premiérem Bohuslavem
Sobotkou a ministrem Jiřím Dienstbierem spolu se zástupci všech dalších profesních komor
zřízených zákonem. ČAK na jednání tlumočila zejména znepokojení z úpravy a změn
vysokoškolského zákona, z neřešení problému vinklaření a zásahů do povinnosti mlčenlivosti.
Shodně s KDP razantně vystoupila proti navrhované novele trestního zákoníku. Po jednání
proběhla tisková konference a po ní jednání pokračovalo s ministrem Dienstbierem, který
přislíbil tlumočit závěry a připomínky jednotlivých profesí příslušným resortním ministrům.
Další schůzka je předběžně plánována na duben tohoto roku. Na webových stránkách ČAK je
uveřejněna obsažnější tisková zpráva, která bude otištěna i v BA.

4e)

KDP - Připomínky k návrhu zákona o evidenci tržeb a návrhu novely trestního
zákoníku
Předseda předložil představenstvu připomínky KDP k návrhu zákona o elektronické evidenci
tržeb, které KDP uplatnila v tzv. vnějším připomínkovém řízení. Představenstvo bere tyto
připomínky na vědomí a ukládá odboru legislativy dále situaci sledovat a trvat na samostatných
připomínkách, které ČAK uplatnila a připojit se k připomínkám KDP. K tomu JUDr. Justoň
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dodává, že z věcného hlediska jde o vládní materiál, který vláda bude intenzivně prosazovat
a akceptace připomínek bude obtížná. Celá záležitost má také politický rozměr, a proto bude
připomínkový proces velmi komplikovaný. JUDr. Sedlatý doporučuje v připomínkovém
procesu postupovat tak, aby ČAK zdůraznila specifika advokátní profese a aby tomu byla
přizpůsobena zákonná úprava.
Po obsáhlé diskusi představenstvo ČAK vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovanou zákonnou
úpravou, která zasahuje do základních principů poskytování právní pomoci a výkonu advokacie,
která je garantována Ústavou a Listinou základních práv a svobod. S ohledem na závažnost
materiálu představenstvo ukládá sekci pro legislativní činnost na úseku advokacie zpracovat
analýzu dopadů navrhované úpravy na výkon advokátní profese. Materiál se dále postupuje
předsedům KR, KK a OKK s žádostí o zaujetí stanoviska tak, aby odbor legislativy mohl
předložené materiály zpracovat jako podklad pro dubnové jednání ČAK s premiérem
a ministrem Dienstbierem. JUDr. Všetečka se žádá, aby ve spolupráci s legislativním odborem
připravil na dubnové zasedání představenstva analýzu této problematiky.

5)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)

5a)

Problematika drobných pohledávek
Představenstvo bere na vědomí informace ohledně nejnovějšího vývoje ve věci návrhu
evropského nařízení o drobných nárocích. ČAK zásadně nesouhlasí s návrhy evropských
orgánů, které směřují k postupnému zvyšování tzv. limitu drobné pohledávky.

5b) ERA seminář o veřejných zakázkách
Představenstvo bere na vědomí informaci o plánovaném semináři ČAK a ERA na téma
„Aktuální vývoj legislativy a judikatury EU v oblasti práva veřejných zakázek“, který proběhne
v Praze dne 14. dubna 2015. Představenstvo pověřuje JUDr. Mokrého účastí na tomto semináři.

5c)

Evropský den advokátů
Představenstvo bere na vědomí informaci o plánovaném Evropském dni advokátů, který
proběhne 10. prosince 2015. Odboru mezinárodních vztahů ve spolupráci s odborem vnějších
vztahů se ukládá informovat představenstvo o přípravných krocích.

5d) Judikatura Nejvyššího soudu v Kanadě + příloha
Představenstvo bere na vědomí rozsudek kanadského Nejvyššího soudu ze dne 13. února 2015
ve věci Attorney General of Canada vs. Federation of Law Societies of Canada a ukládá, aby
odbor MEZ zpracoval k této problematice článek do Bulletinu advokacie.
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5e)

Příručka pro advokáty ohledně praní špinavých peněz
JUDr. Mokrý předkládá informaci o nové příručce pro advokáty ohledně odhalování a prevence
praní špinavých peněz. Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá odboru MEZ a
odboru vnějších vztahů, aby zajistily zveřejnění informace o příručce na webových stránkách
ČAK, v News a Bulletinu advokacie.

5f)

Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně
Představenstvo bere na vědomí shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za měsíc únor 2015
a přehled vybraných aktualit z dění na poli EU za leden – únor 2015.

6)

Matrika

6a)

Přehled počtu advokátů 2/2015
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni
28. 02. 2015 je zapsáno celkem 11 948 advokátů a 3 421 koncipientů.

7)

Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)

7a)

Žádost o příspěvek na tenisový turnaj
JUDr. Miketa předkládá žádost o příspěvek na 10. ročník mezinárodního tenisového turnaje ve
čtyřhrách „Prezidentský pohár“, který proběhne v Ostravě ve dne 10. – 11. 4. 2015.
Představenstvo jednomyslně schvaluje poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu ve výši
60.000 Kč.

7b) Konference – odškodňování škody na zdraví a životě (žádost o příspěvek)
Předseda předložil představenstvu žádost JUDr. Marie Cilínkové o finanční příspěvek
a zapůjčení konferenčního sálu pro konání konference o metodice náhrady škody na zdraví
podle úpravy NOZ. S ohledem na aktuálnost této problematiky představenstvo pověřuje
JUDr. Miketu jednáním s JUDr. Cilínkovou o způsobu organizace konference s touto tématikou.

7c)

Žádost o vydání nové KoPPP
NEVEŘEJNÁ ČÍST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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7d) Plán regionálních středisek 2015
JUDr. Mrázek předkládá představenstvu plán činnosti regionálních středisek na rok 2015.
Představenstvo plán bere na vědomí s tím, že jednotlivé akce musí být účtovány a financovány
v souladu se schválenými pravidly.

7e)

Jmenování zkušebních komisařů
Mgr. Němec předkládá návrh na jmenování zkušebních komisařů, a to:
 Mgr. Robert Němec – občanské, rodinné a pracovní právo / obchodní právo
 Mgr. Lukáš Trojan – trestní právo
 JUDr. Monika Novotná – občanské, rodinné a pracovní právo / obchodní právo
 Daniel Hájek – obchodní právo
 Mgr. Luděk Trykar – občanské, rodinné a pracovní právo
 Mgr. Bc. Ivo Průša, Ph.D. – občanské, rodinné a pracovní právo / obchodní právo
Představenstvo s předloženou nominací souhlasí a pověřuje předsedu, aby předložil kompletní
nominaci předsedovi zkušení komise k vyjádření a následně jednal s ministrem (ministryní)
spravedlnosti o způsobu navrhování, zpracování, četnosti a frekvenci jmenování zkušebních
komisařů za ČAK.

7f)

Nabídka od společnosti Virtux – zabezpečení důvěrnosti informací a archivační
povinnosti advokátů dle zákona o advokacii při ukládání elektronických dat
Mgr. Němec seznámil členy představenstva s obsahem svého jednání se společností Virtux ve
věci zabezpečení důvěrnosti elektronické komunikace a archivační komunikace. Mgr. Němec se
žádá oslovit jmenovanou společnost, aby předložila nabídku v písemné podobě, aby bylo možné
se k ní vyjádřit. Odboru MEZ se ukládá poskytnout Mgr. Němcovi doporučení CCBE pro tuto
oblast oblasti.

7g)

Stížnost – Rada ČT (OVM)
Mgr. Němec a JUDr. Žižlavský předkládají návrh stížnosti na porušení zákona č. 483/1991 Sb.,
o České televizi. Představenstvo souhlasí s podáním stížnosti, předsedovi ukládá finální verzi
stížnosti projednat s předkladateli.

7h) Posouzení uznatelnosti praxe
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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7i)

Žádost o odbornou záštitu
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

7j)

Konsolidace agendy veřejných zakázek
Mgr. Němec předkládá podnět AK Weinhold Legal, v.o.s. ve věci veřejné zakázky ČR-MPO
„Příprava konsolidace agendy veřejných zakázek“. Po diskusi se Mgr. Němcovi ukládá
projednat záležitosti s touto AK a ve spolupráci s předsedou a tajemníkem vypracovat podnět
předsedovi vlády a příslušnému ministrovi.

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené.

Zapsala:

Miroslava Sedláčková

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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