
 

 
 

 

Zápis z 1. schůze představenstva, která se konala dne  
15. října 2013 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

15. října 2013 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Vladimíra Glatzová 
JUDr. Radim Miketa 
JUDr. Antonín Mokrý 
Mgr. Robert Němec 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Petr Poledník 

JUDr. František Smejkal 
JUDr. David Uhlíř 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Štěpán Holub 
JUDr. Petr Mrázek 
JUDr. JUDr. Jiří Všetečka 
 
JUDr. Petr Čáp 
JUDr. Ladislav Krym 
JUDr. Jan Mikš 

OMLUVENI: 

JUDr. Tomáš Matějovský JUDr. Jaroslav Svejkovský 

 

1) Volba předsedy a místopředsedů představenstva ČAK  

Jednání zahájil JUDr. Papež ve smyslu čl. 8, odst. 6 usnesení ČAK 3/1999-organizační řád 
s tím, že přivítal přítomné členy představenstva a náhradníky.  

JUDr. Papež konstatoval, že je přítomno 11 členů představenstva a 3 náhradníci a 
představenstvo je usnášeníschopné. Dále navrhl, aby délka funkčního období předsedy a 
místopředsedů byla ve smyslu organizačního řádu 2 roky. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných 
protinávrhů, bylo veřejně hlasováno o dvouleté délce funkčního období předsedy a 
místopředsedů: 

HLASOVÁNÍ: 

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 přednesl návrh, aby vedle předsedy ČAK reprezentovali ČAK celkem 4 místopředsedové, 
tzn. v intencích organizačního řádu (2 – 4 místopředsedové). Jiný návrh z pléna nebyl vznesen. 
Nato hlasováno o návrhu – 4 místopředsedové: 

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. 
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Poté navrhl, aby proběhly volby funkcionářů představenstva jako volby přímé a tajné. Nato 
JUDr. Papež přednesl návrh složení volební komise, a to JUDr. Čáp, JUDr. Krym a 
JUDr. Všetečka: 

Vzhledem k tomu, že nebylo protinávrhů, dal JUDr. Papež společně hlasovat o návrhu na 
způsob volby a složení volební komise: 

HLASOVÁNÍ: 

Pro: 11 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

JUDr. Papež konstatoval, že představenstvo jednomyslně schválilo provedení voleb jako 
přímých a tajných a zvolilo členy volební komise JUDr. Čápa, JUDr. Kryma a JUDr. Všetečku. 

Po krátké přestávce, kterou JUDr. Papež vyhlásil za účelem provedení prvního zasedání volební 
komise pro volbu jejího předsedy, oznámil JUDr. Krym představenstvu, že byl zvolen 
předsedou volební komise. 

Nato JUDr. Papež navrhl, aby hlasování proběhlo dle Pravidel pro volbu předsedy a 
místopředsedů představenstva ČAK schválených při posledních volbách funkcionářů 
představenstva. 

Nato předseda volební komise oznámil, že na funkci předsedy ohlásil kandidaturu pouze jediný 
kandidát, a to JUDr. Martin Vychopeň.   

Nato zahájil volbu předsedy představenstva ČAK. Proběhla volba předsedy a na to vyhlásil 
JUDr. Papež technickou přestávku z důvodu nutnosti sečíst hlasy. Po skončení přestávky 
oznámil předseda volební komise, že předsedou ČAK byl zvolen JUDr. Martin Vychopeň, 
volby se zúčastnilo 11 členů představenstva. Pro kandidáta bylo odevzdáno celkem 11 platných 
hlasovacích lístků a žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. 

 JUDr. Papež popřál zvolenému předsedovi ČAK ke zvolení do funkce. 

Řízení schůze představenstva se dále ujal zvolený předseda ČAK, JUDr. Martin Vychopeň. 
Přistoupil k volbám místopředsedů ČAK a sdělil jmenovitě 6 kandidátů, kteří ohlásili svou 
kandidaturu na 4 volená místa. Těmito kandidáty jsou: JUDr. Petr Poledník, JUDr. Antonín 
Mokrý, Mgr. Robert Němec, JUDr. Vladimír Papež, JUDr. David Uhlíř, JUDr. Michal 
Žižlavský. 

Navrhl, aby samostatně byla provedena volba místopředsedy dohlížejícího na činnost pobočky 
ČAK v Brně s tím, že jediným z kandidujících členů představenstva vyhovujícím požadavkům 
zákona o advokacii (§ 44 odst. 4 písm. a/ věta druhá) je JUDr. Petr Poledník. 

Nato předseda volební komise zahájil volbu místopředsedy představenstva ČAK dohlížejícího 
na činnost pobočky ČAK v Brně. Proběhla volba místopředsedy a na to vyhlásil JUDr. Papež 
technickou přestávku z důvodu nutnosti sečíst hlasy. Po skončení přestávky oznámil předseda 
volební komise, že místopředsedou ČAK dohlížejícího na činnost pobočky ČAK v Brně byl 
zvolen JUDr. Petr Poledník, volby se zúčastnilo 11 členů představenstva. Pro kandidáta bylo 
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odevzdáno celkem 11 platných hlasovacích lístků a žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. Pro 
bylo 10 hlasů, 1 byl proti. 

Předseda popřál zvolenému místopředsedovi ČAK ke zvolení do funkce. 

Předseda dále oznámil, že na místa dalších 3 místopředsedů ČAK bez určení pořadí kandidují 
tito členové představenstva uvedení na jednom volebním lístku: JUDr. Antonín Mokrý, Mgr. 
Robert Němec, JUDr. Vladimír Papež, JUDr. David Uhlíř, JUDr. Michal Žižlavský. 

Nato zahájil předseda volby tří místopředsedů ČAK bez určení pořadí. Volební komise provedla 
volbu celkem ve třech kolech s tím, že jeden z kandidátů na kandidaturu rezignoval před 
zahájením druhého kola voleb. 

Po skončení voleb oznámil předseda volební komise, JUDr. Ladislav Krym, že místopředsedy 
ČAK byli zvoleni: JUDr. David Uhlíř, JUDr. Vladimír Papež a JUDr. Antonín Mokrý. 

Předseda popřál zvolným místopředsedům ČAK ke zvolení do funkce a prohlásil volby za 
skončené. 

2) Různé 

Předseda upřesnil se členy představenstva termíny zbývajících schůzí do konce roku, a to 
11. - 12. 11. 2013 a 9. - 10. 12. 20013. V lednu je stanoven termín zasedání představenstva na 
dny 13. – 14. 1. 2014. 

 

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené. 

 

 

Zapsala: Miroslava Sedláčková Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym 


