Zápis z 26. schůze představenstva, která se konala ve dnech
14. a 15. března 2016 v zasedací místnosti pobočky ČAK v Brně a na Zámku
Židlochovice
14. března 2016
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Petr Poledník
JUDr. František Smejkal

JUDr. Petr Mrázek

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Lenka Vidovičová

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

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Irena Schejbalová
JUDr. Marcela Marešová

OMLUVENI:
Mgr. Robert Němec
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Jiří Všetečka

1)

JUDr. Jaroslav Svejkovský
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jan Mikš

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. b) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

3)

Zastavení řízení
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

Na to v 16:45 hod. prohlásil předseda jednání za přerušené
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15. března 2016
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Petr Poledník
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec

JUDr. Petr Mrázek

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Irena Schejbalová
JUDr. Marcela Marešová

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Lenka Vidovičová

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

JUDr. Johan Justoň
JUDr. Eva Indruchová
Miroslava Sedláčková

JUDr. Jaroslav Svejkovský
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Tomáš Matějovský

JUDr. Jan Luhan

OMLUVENI:
JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Jiří Všetečka

5)

Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Předseda informoval o tom, že ČAK obdržela status od MPO ČR jako pověřený subjekt pro
řešení spotřebitelských sporů a tato informace byla zveřejněna na webu ČAK.
Trvá úkol vyčkat na rozhodnutí o ústavní stížnosti ve věci NS ČR sp. zn. 30 Cdo 1711/2015.
Trvá úkol odboru MEZ v Bulletinu advokacie seznámit advokáty s obsahem Yarrowovy studie
a zprávy společnosti Copenhagen Economics. JUDr. Mokrý doplňuje informaci tak, že zpráva je
připravena a bude publikována v dubnovém Bulletinu advokacie.
Trvá úkol OVV ve věci rezoluce a průvodce IBA pro advokátní kanceláře.
Trvá úkol předsedovi a JUDr. Smejkalovi a vedoucí HOO předložit na dubnovém jednání
představenstva informaci o personálním složení ČAK.
Předseda konstatoval splnění úkolu ve věci nesouhlasného stanoviska ČAK k postupu MSp ČR
ve věci zkoušek insolvenčních správců.
Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Čápa – reakce EK na společný postup při posuzování
bezúhonnosti uchazečů.
Vznik sekce pro pracovní právo bude projednán na této schůzi představenstva.
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Trvá úkol Mgr. Němcovi a LO k návrhu stanoviska věcného záměru zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajišťované právní pomoci.
Předseda, JUDr. Čáp a JUDr. Poledník informovali o zasedání trestní sekce dne 16. 2. 2016.
JUDr. Čáp se žádá obstarat a prostřednictvím sekretariátu rozeslat zápis ze zasedání trestní
sekce, zejména s přihlédnutím k úkolu předsedy navrhnout zpracování metodiky pro všechny
OS ve věci ustanovování obhájců.
Konstatuje se splnění úkolu předsedy ve věci AK Peterka & Partners, bude referováno v rámci
MEZ.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Konstatuje se splnění úkolu předsedy seznámit veřejnost s dopisem předsedy NS ČR ve věci
nedůstojných prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov – bylo zveřejněno v Bulletinu
advokacie III. a IV.
Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Schejbalové ve věci projednání záštity nad ELSA Moot
Court Competition – ČAK poskytla záštitu a příspěvek byl poskytnut z fondu předsedy.
JUDr. Schejbalová dále informuje, že splnila úkol a seznámila regionální představitele se
změnou principu hospodaření regionálních středisek.
Konstatuje se splnění úkolu Mgr. Němce předložit první kapitolu tzv. Bílou knihu (strategie
v oblasti reformy justice). Mgr. Němec poukazuje zejména na zdůrazňovaný kariérní princip
soudnictví.

6)

Legislativa

6a)

Sekce pro pracovní právo (bez materiálu)
Mgr. Němec seznámil členy představenstva s návrhem a možností, kterou projednal s předsedou
sekce pro soukromé právo JUDr. Premusem na vytvoření skupiny pro pracovní právo.
JUDr. Krym doplňuje návrh o variantu, podle níž by byla zřízena samostatná sekce pro pracovní
právo, a to s ohledem na význam oboru pracovního práva. Mgr. Němec navrhuje, aby do této
sekce byli nominováni:
 JUDr. Nataša Randlová, Budějovická 1550/15a, Praha 4 – Michle;
 JUDr. Jaroslav Škubal, Jáchymova 26/2, Praha 1 – Staré Město;
 prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Pobřežní 370/4, Praha 8 - Karlín;
 JUDr. Martin Mikyska, Vranové 1. díl 397, Malá Skála;
 Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M.eur, Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín.
JUDr. Smejkal navrhuje, aby v souladu s tím bylo upraveno usnesení představenstva o
poradních orgánech ČAK, aby byla tato sekce zřízena, a následně bude zřízení této sekce
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projednáno se zájemci. Na to Mgr. Němec navrhuje změnu usnesení představenstva České
advokátní komory o poradních orgánech ČAK tak, aby představenstvo rozhodlo o zřízení sekce
pro pracovní právo s tím, že předseda navrhuje, aby předsedou této sekce byl prof. Bělina.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Představenstvo ukládá tajemníkovi informovat prof. Bělinu a projednat s ním složení této sekce.

6b) Kontrolní hlášení – podnět Unie daňových poplatníků ČR
Předseda seznámil členy představenstva s podnětem JUDr. Lichnovského ve věci problémů
spojených s podáváním kontrolních hlášení prostřednictvím „elektronické adresy podatelny“ a
nutnosti podávat toto kontrolní hlášení skrze webový portál.
JUDr. Justoň doplňuje informaci ze zasedání sekce pro právo veřejné, které je v písemné
podobě v materiálech k projednání představenstvem a která potvrdila problematičnost výkladu a
aplikace dotčené právní úpravy.
Po obsáhlé diskuzi představenstvo považuje stávající právní úpravu za protiústavní, zasahující
do ústavně zaručeného práva na právní pomoc a ochranu důvěrnosti vztahu mezi advokátem a
klientem a proto:
 pověřuje předsedu projednat záležitost s KDP,
 LO zpracovat návrh novelizace příslušného právního předpisu, který by advokáty vyňal
z povinnosti podávat kontrolní hlášení s odvoláním na povinnost mlčenlivosti a předložit
tento návrh na dubnové zasedání představenstva,
 sekci pro legislativní činnost na úseku advokacie se postupuje zápis ze zasedání sekce pro
právo veřejné s žádostí o vypracování stanoviska z hlediska advokátního práva,
 OVV ve spolupráci s LO zveřejnit stanovisko na webových stránkách.

6c)

Informace o novele zákona o advokacii (bez materiálu)
JUDr. Justoň informoval o svých jednáních s příslušnou zástupkyní MSp ČR s tím, že návrh byl
opakovaně doplněn dle požadavku ministerstva, nicméně nebyl sdělen termín, kdy by měl být
návrh zaslán do připomínkového řízení.
Představenstvo v této souvislosti ukládá předsedovi písemně informovat ministra spravedlnosti
o této skutečnosti s požadavkem na určení konkrétního termínu zahájení připomínkového řízení.

6d) Informace o připomínkových řízeních
JUDr. Justoň informoval představenstvo o aktuálních připomínkových řízeních.
Představenstvo bere informace na vědomí. Ve věci návrhu zákona, jímž se mění trestní zákoník,
se předsedovi a Mgr. Němcovi ukládá projednat věc s předsedou trestní sekce a zvážit možnost
nevypořádané připomínky ČAK zaslat ÚPV.
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6e)

Informace o jednání LRV
JUDr Justoň informoval představenstvo o posledních jednáních LRV. Představenstvo bere
informace na vědomí.
JUDr. Justoň dále seznámil představenstvo s návrhem zákona, kterým se mění zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.
Představenstvo ukládá JUDr. Justoňovi, aby ve spolupráci s odborem MEZ a JUDr. Marešovou
zpracoval analýzu rozdílů mezi směrnicí a návrhem novely zákona a předložil materiál na příští
představenstvo.

JUDr. Justoň informoval o návrhu MSp ČR na způsob realizace tzv. bezplatné právní pomoci a
možnosti ČAK uplatnit k návrhu připomínky. LO se ukládá tyto připomínky zpracovat a
předložit představenstvu ke schválení per rollam a to s dodržením lhůty k vyjádření.
LO se dále ukládá ve spolupráci s OVV reagovat na dotazy, které se týkají tohoto věcného
záměru a dále ve spolupráci s MEZ informovat CCBE.
JUDr. Justoň činí podnět k novému vydání předpisů o advokacii. OVV se ukládá předložit na
příští představenstvo návrh rozpočtu nákladů.

6f)

Informace o legislativních změnách MSp ČR v oblasti vícečetných exekucí a
insolvencí (bez materiálu, JUDr. Žižlavský)
JUDr. Žižlavský informoval členy představenstva o legislativních změnách MSp ČR v oblasti
vícečetných exekucí a insolvencí.
Představenstvo pověřuje JUDr Žižlavského dalším jednáním v této věci, sledování problematiky
a podávání zpráv představenstvu.

7)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)

7a)

Peterka & Partners
Předseda informoval představenstvo o svých jednáních ve věci Peterka & Partners.
Představenstvo bere na vědomí informace ohledně případu advokátní kanceláře Peterka &
Partners a pověřuje předsedu požádat CCBE o zahájení řízení a současně informovat
Chorvatskou advokátní komoru o tomto kroku.

7b) Platforma pro online poskytování právních služeb
Představenstvo bere informaci o poskytování právních služeb skrze platformu AVVO na
vědomí.
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7c)

Studijní cesta pro advokáty a advokátní koncipienty k ESLP
Představenstvo bere na vědomí informace o studijní cestě k Evropskému soudu pro lidská práva
ve Štrasburku pro advokáty a advokátní koncipienty, v termínu 23. - 25. 5. 2016.

7d) Přehled hlavních legislativních změn ve vybraných evropských zemích za rok 2015
Představenstvo bere na vědomí informace o hlavních legislativních změnách ve vybraných
zemích za rok 2015.
Odboru MEZ se ukládá, aby ve spolupráci s OVV postupně zveřejňovat důležité informace
z jednotlivých tzv. zemských zpráv.

7e)

Observatoře
Představenstvo projednalo návrh zapojení do činnosti Observatoře - mezinárodní pracovní
skupiny, která se věnuje statistické komparaci advokacie ve vybraných evropských zemích a se
zapojením vyslovilo souhlas.

7f)

Evropské trestní právo
Představenstvo bere na vědomí shrnutí ohledně evropského trestního práva. Odboru MEZ se
ukládá postoupit materiál trestní sekci.

7g)

Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně + vybrané aktuality z EU
JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za únor 2016 a předložila pravidelný přehled „Aktuální
vybrané informace z dění na poli Evropské unie za leden-únor 2016“, který je dostupný na
webových stránkách Odboru MEZ i v Bulletinu advokacie online. Představenstvo bere toto
shrnutí a přehled na vědomí.

8)

Matrika

8a)

Přehled počtu advokátů 2/2016
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 1. března
2016 je zapsáno celkem 12 385 advokátů a 3 299 advokátních koncipientů.

8b) Zápis ze zasedání komise pro prominutí, snížení a prodloužení splatnosti
povinných plateb na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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10)

Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)

10a) Zápis ze zasedání kontrolní rady konané dne 8. 1. 2016
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady konané dne 8. 1. 2016.

10b) Zápis ze zasedání kontrolní rady konané dne 5. 2. 2016
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady konané dne 5. 2. 2016.
JUDr. Schejbalová dále informovala představenstvo, že byl schválen plán kontrol dodržování
povinností na úseku nakládání s depozitními úschovami a vedení knihy o prohlášení o pravosti
podpisu.

10c) Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (JUDr. Justoň)
JUDr. Justoň informoval o své účasti na workshopu, pořádaném v souvislosti s akčním plánem
České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí“. JUDr. Justoň v této souvislosti upozornil
na snahu prolomit advokátní mlčenlivost – viz připomínka uvedená v závěru materiálu, která je
návrhem ÚOKFK, kde je konstatováno, že povinnosti mlčenlivosti advokáta je překážkou
trestního stíhání. Představenstvo ukládá JUDr. Justoňovi záležitost dále monitorovat.

10d) Žádost o příspěvek na 11. ročník tenisového turnaje
Představenstvo projednalo žádost JUDr. Mikety o příspěvek na 11. ročník mezinárodního
tenisového turnaje ve čtyřhrách „Prezidentský pohár“. Po diskuzi představenstvo příspěvek
schvaluje ve výši 70.000 Kč s tím, že bude poskytnut ze sociálního fondu.
Přítomný JUDr. Sedlatý přednáší žádost o příspěvek na tradiční sportovní hry v Nymburce ve
výši 100.000 Kč. Po diskuzi představenstvo schvaluje s tím, že příspěvek bude poskytnut ze
sociálního fondu.

10e) Osobní prohlídky advokátů
Přítomná JUDr. Schejbalová informovala členy
s místopředsedou KS v Brně JUDr. Alešem Flídrem.

představenstvy

o

svém

jednání

Dále předseda seznámil členy představenstva s dopisem JUDr. Kříženeckého ve věci nedůstojné
prohlídky ve věznici Vinařice.
V této souvislosti JUDr. Žižlavský uvádí, že tuto informaci zveřejnil v médiích advokacie a
navrhuje vypracovat souhrnný materiál, shromažďující podněty advokátů analyzující celou
záležitost a následně tento materiál rozeslat předsedům všech soudů. JUDr. Žižlavský navrhuje
záležitost sledovat i s přihlédnutím k právu na spravedlivý proces.
Předsedovi se ukládá, aby ve spolupráci s tajemníkem a LO materiál zpracoval a předložil po
projednání tématu se SAK na červnové představenstvo.
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10f) Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR
Představenstvo pověřuje předsedu účastí na shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců
ČR dne 31. 3. 2016.

10g) Žádost o podporu publikace Global Issues in Legal Ethics
Předseda předložil žádost Pro bono aliance o finanční podporu ČAK pro české vydání knihy
Global Issues in Legal Ethics. Po rozsáhlé diskuzi představenstvo jednomyslně rozhodlo, že se
v této záležitosti ČAK nebude angažovat a to ani finančně.

10h) Státní vyznamenání Prof. Dr. Friedricha von Westphalena
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

10i) Karlovarské právnické dny 2016
Představenstvo projednalo žádost Mgr. Zoufalého o příspěvek na konferenci Karlovarské
právnické dny a po diskusi souhlasilo s poskytnutím příspěvku ve výši 50 000 Kč.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10j) Společné jednání ČAK a SAK (bez materiálů)
PhDr. Chaloupková informovala představenstvo o programu společného zasedání ČAK a SAK
a tématech navržených pro společné jednání. Předsedovi se ukládá ve spolupráci
s PhDr. Chaloupkovou projednat s pověřenými členy představenstva a předsedy orgánů témata
jejich vystoupení na panelu do květnového představenstva.

10k) Oslavy 60 let Bulletinu advokacie + informace o výstavě k dějinám advokacie (bez
materiálů)
PhDr. Chaloupková informovala představenstvo o plánovaných oslavách 60 let Bulletinu
advokacie a s nimi spojeními výstavami k dějinám advokacie. V této souvislosti podala
PhDr. Chaloupková společně s předsedou informaci o knize „Nestoři advokacie“.

10l) Komise MSp ČR k projednání otázek odpovědnosti dětí a mládeže za protiprávní
činy
Představenstvo projednalo žádost Mgr. Michala Fraňka, náměstka MSp pro řízení sekce justiční
a legislativní o účast ČAK v odborné komisi projednání některých otázek týkajících se
odpovědnosti dětí a mládeže za protiprávní činy. Po diskuzi představenstvo nominuje
Mgr. Petru Vráblikovou. Předsedovi se ukládá s nominací seznámit MSp ČR.
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10m) Jmenování zkušebních komisařů pro zkoušky insolvenčních správců
JUDr. Žižlavský předložil představenstvu seznam zkušebních komisařů pro zkoušky
insolvenčních správců a to:
 JUDr. Lenka Vidovičová, LL. M., ev. č. 3653, Zámečnická 497/3a, Olomouc;
 JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková, ev. č. 2808, Karlovo nám. 287/16, Praha 2;
 JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA, ev. č. 5606, Vodičkova 700/32, Praha 1;
 Mgr. Adam Sigmund, ev. č. 10096, Široká 36/5, Praha 1.
Předseda dal o návrhu hlasovat. Všichni navržení byli schváleni. Tajemníkovi se ukládá
informovat MSp ČR.

10n) Žádost o příspěvek na Pražský právnický podzim 2016
Předseda předložil žádost JUDr. Kovářové o záštitu a finanční spoluúčast ČAK při organizaci a
pořádání Pražského právnického podzimu. Představenstvo rozhodlo o tom, že bude
spolupracovat při požádání této akce. Je možnost udělit záštitu ČAK s tím, že předsedovi se
ukládá projednat rozsah finančního zapojení do akce podle charakteru jednotlivých akcí PPP,
zejména s přihlédnutí k jejich tématu. V této souvislosti JUDr. Mrázek poznamenává, že tato
akce bude také financována z rozpočtových prostředků regionálního střediska Praha.
JUDr. Žižlavský se vyslovuje pro podporu této akce s přihlédnutím k tomu, že v minulém roce
tato akce patřila k nejúspěšnějším.

10o) Stavební úpravy objektů Národní 118/16, Praha 1
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

Na to prohlásil předseda jednání za ukončené.

Zapsal: Filip Anton

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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