
Zápis z 27. schůze představenstva, která se konala ve dnech  

11. a 12. dubna 2016 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

11. dubna 2016 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Petr Poledník 

JUDr. František Smejkal 

Mgr. Robert Němec 

 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Michal Žižlavský 

JUDr. Lenka Vidovičová 

JUDr. Vladimíra Glatzová 

JUDr. Petr Mrázek 

Mgr. Štěpán Holub 

JUDr. Tomáš Matějovský 

 

 

 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Ladislav Krym 

 

 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Jaroslava Macková 

JUDr. Marcela Marešová 

JUDr. Jan Syka 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimír Papež 

JUDr. Jiří Všetečka 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 

 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Irena Schejbalová 

JUDr. Jan Luhan 

 

1) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2, písm. a) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

2) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 3, písm. b) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

3) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2, písm. a) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

4) Zastavení řízení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Na to prohlásil předseda jednání představenstva v 17:00 za přerušené.  
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12. dubna 2016 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Petr Poledník 

JUDr. František Smejkal 

Mgr. Robert Němec 

 

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Lenka Vidovičová 

JUDr. Michal Žižlavský 

JUDr. Vladimíra Glatzová 

 

Mgr. Štěpán Holub 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 

JUDr. Petr Mrázek 

 

 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Petr Čáp 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Ladislav Krym 

 

PhDr. Iva Chaloupková 

JUDr. Marcela Marešová 

JUDr. Eva Indruchová 

JUDr. Johan Justoň 

JUDr. Irena Schejbalová 

JUDr. Jaroslava Macková 

Miroslava Sedláčková 

 

OMLUVENI:  

JUDr. Vladimír Papež 

JUDr. Jiří Všetečka 

JUDr. Tomáš Matějovský 

 

 

JUDr. Jan Luhan 

 

 

5) Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Trvá úkol vyčkat na rozhodnutí o ústavní stížnosti ve věci NS ČR sp. zn. 30 Cdo 1711/2015. 

Trvá úkol odboru MEZ – zpráva Copenhagen Economics. Podle sdělení OVV bude 

publikováno v dubnovém BA. 

Trvá úkol OVV ve věci rezoluce a průvodce IBA pro advokátní kanceláře. 

Splněn úkol předsedy, JUDr. Smejkala a vedoucí HOO ve věci informace o personálním složení 

ČAK. 

Konstatuje se splnění úkolu ve věci sdělení nesouhlasného stanoviska k postupu 

MSp ČR – zkoušky insolvenčních správců. 

Trvá úkol předsedy ve věci zpracování metodiky ustanovování obhájců pro všechny OS. 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka informovat prof. Bělinu o vzniku a složení sekce pro 

pracovní právo. 

Předseda informuje, že sjednal schůzku s KDP ve věci kontrolních hlášení DPH. 
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Konstatuje se splnění úkolu LO ve věci návrhu novelizace právního předpisu, který by advokáty 

vyňal z povinnosti podávat kontrolní hlášení s odvoláním na povinnost mlčenlivosti. 

Konstatuje se splnění úkolu LO – analýza rozdílu mezi směrnicí a návrhem zákona AML. 

Konstatuje se splnění úkolu předsedy ve věci připomínkového řízení - novela zákona o 

advokacii. 

Trvá úkol - připomínky trestní sekce k trestnímu zákoníku zaslat na UPV PS ČR. Na pátečním 

zasedání sekce pro trestní právo bude tento návrh předložen předsedovi sekce a následně bude 

LO koordinovat s předsedou další postup.  

Trvá úkol LO, tajemníka a JUDr. Smejkala předložit na říjnové představenstvo návrh věcného 

záměru právní úpravy placení příspěvku na činnost ČAK v intencích doporučení komise ČAK. 

Trvá úkol předsedy a tajemníka ve věci osobních prohlídek na červnové představenstvo. 

Konstatuje se splnění úkolu předsedy – nominace Mgr. Vráblikové do komise MSp ČR. 

Konstatuje se splnění úkolu tajemníka – nominace zkušebních komisařů pro zkoušky 

insolvenčních správců. 

6) Legislativa 

6a) Sekce pro pracovní právo – personální složení 

Tajemník informoval členy představenstva, že seznámil prof. Bělinu se vznikem sekce pro 

pracovní právo a sdělil mu jména dalších jmenovaných členů sekce s tím, že další členy sekce 

bude jmenovat představenstvo na některé ze svých dalších schůzí na základě návrhu 

prof. Běliny. 

6b) Kontrolní hlášení – novela zákona o DPH 

LO předkládá návrh novelizace zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH), jehož cílem je 

stanovení výjimky pro podávání kontrolního hlášení osobami, které mají státem uloženou nebo 

uznanou povinnosti mlčenlivosti. Tyto subjekty by podávaly kontrolní hlášení v souhrnné 

podobě bez identifikace konkrétního klienta. LO se ukládá předložit návrh MF ČR a MSp ČR. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

6c) AML – soulad směrnice s návrhem zákona 

Představenstvo bere na vědomí informaci LO o návrhu 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. 

LO se ukládá připravit novelu usnesení představenstva č. 2/2008 o praní špinavých peněz tak, 

aby zohlednila povinnost ČAK stanovenou výše uvedeným zákonem, informovat FAÚ 

o výsledku kárných řízení v souvislosti s porušením povinností daných výše uvedeným 
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zákonem. JUDR. Marešové se ukládá předložit statistické údaje o plnění povinností 

v souvislosti s výše uvedeným zákonem za předchozí roky. 

6d) BA – předpisy o advokacii (nové vydání) 

PhDr. Chaloupková informovala představenstvo o předpokládaných nákladech na vydání 

aktuální verze předpisů o advokacii. Po diskuzi převážil názor, že by ČAK měla vydat novou 

aktuální verzi předpisů, což si vyžádá předpokládaný náklad cca 900 000 Kč + DPH. S ohledem 

na výchovný a vzdělávací charakter publikace lze tento náklad hradit ze sociálního fondu. 

Mgr. Němec předložil představenstvu návrh na vydání předpisů s uvedenými náklady. 

Pro: 7 Proti: 2 Zdrželi se: 1 

6e) Jednání LRV 

Představenstvo bere na vědomí přehled o jednáních LRV. 

LO se ukládá vyžádat stanovisko sekce pro veřejné právo k novele stavebního zákona z hlediska 

možných dopadů na výkon advokacie. 

6f) Informace o připomínkových řízeních 

Představenstvo bere na vědomí informace o aktuálních připomínkových řízeních. 

JUDr. Justoň informoval představenstvo o tom, že připomínky nově zřízené sekce pro pracovní 

právo k novele zákoníku práce byly ČAK uplatněny řádným postupem v legislativním procesu. 

OSŘ – LO dala sekci pro pracovní právo k připomínkám a očekává její vyjádření. 

Trestní zákoník – bylo předloženo trestní sekci k připomínkám a očekává se její vyjádření. 

JUDr. Glatzové se ukládá poskytnout LO součinnost při zpracování připomínek k návrhu 

zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. 

6g) Věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci 

LO revidoval upravený návrh věcného záměru a shledal, že upravený návrh respektuje dříve 

předložené připomínky LO k věcnému záměru zákona a v této fázi nemá žádné připomínky. 

K tomu PhDr. Chaloupková upozorňuje, že dle informací od České justice byly k věcnému 

záměru zákona publikovány v eKLEP negativní připomínky ministra Dienstbiera, který kritizuje 

nedostatečné zapojení neziskových organizací a nesouhlasí s tím, že by systém bezplatné právní 

pomoci měla organizovat a zastřešovat ČAK. LO se ukládá zpracovat vyjádření k těmto 

připomínkám. JUDr. Svejkovský informuje, že do příštího úvodníku BA připravuje článek na 

téma bezplatné právní pomoci a v rámci tohoto úvodníku zohlední připomínky LO. Stanovisko 

LO bude poskytnuto PhDr. Chaloupkové jako stanovisko pro Českou justici. 
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6h) Informace o novele exekučního řádu 

JUDr. Žižlavský informoval o jednání komise MSp ČR, která se týká zamýšlené novely 

exekučního řádu. Kromě záležitostí, které se týkají ryze oblasti exekucí, upozornil na záměr 

obligatorních záloh vybíraných exekutorem od věřitelů, spojování exekucí u jednoho exekutora 

s navazující povinností exekutora podat insolvenční návrh u povinných, kteří se nacházejí v 

úpadku. V záměru je i teze, že by exekutor vedl insolvenčních řízení na základě jím podaného 

insolvenčního návrhu jako insolvenční správce. Přítomní zástupci exekutorské komory rovněž 

projevili zájem vstoupit do legislativního procesu ohledně aktuálně projednávané novely 

insolvenčního zákona s požadavkem, aby byli rovněž oprávněni sepisovat insolvenční návrhy 

(nyní se počítá jen s advokáty, notáři, insolvenčními správci a certifikovanými osobami). 

Představenstvo bere zprávu na vědomí a pověřuje JUDr. Žižlavského pokračující účastí na 

legislativním procesu, aby zastával stanovisko ČAK: nesměšovat role exekutorů, advokátů 

a insolvenčních správců a kromě jednostranného akcentování zájmu dlužníků akcentoval 

i zájmy strany věřitelů a zásadu vymahatelnosti práva. 

7) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

7a) Dotazník Světové banky 

Představenstvo bere informaci o zapojení ČAK do projektu Světové banky na vědomí. 

7b) Udělení grantu projektu ERA o Nařízení EU o rodinném a dědické právu a jeho 

aplikaci 

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o udělení grantu projektu, do kterého je ČAK 

zapojena a jež se týká Nařízení EU o rodinném a dědickém právu a jeho aplikaci a přípravě 

vzdělávacích materiálů a organizaci interaktivních seminářů. 

Udělení grantu znamená možnost bezplatné účasti pro přihlášenou skupinu advokátů na 

vzdělávacím semináři. 

7c) Výbor CCBE PECO 

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o jmenování JUDr. Stanislava Balíka 

místopředsedou CCBE Výboru PECO (Výbor pro střední a východní Evropu). 

7d) Presidentská konference v Chorvatsku – shrnutí zpráv jednotlivých advokátních 

komor 

Představenstvo vzalo informace o zprávách vybraných evropských advokátních komor na 

vědomí. 
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7e) Projekt „Evropští advokáti na ostrově Lesbos“ 

Projekt „Evropští advokáti na ostrově Lesbos“ je společnou iniciativou DAV (Německý spolek 

právníků) a CCBE, jehož cílem je zajistit prostřednictvím evropských advokátních komor a 

z jejich finančních prostředků právní pomoc v tzv. „hotspotech“ v Řecku, kde jsou zajišťovaní 

imigranti. 

Důvodem k této iniciativě je fakt, že ve střediscích, kde jsou imigranti zadržování, je situace dle 

dostupných informací velmi problematická – imigranti nemají přístup k právní pomoci, není 

zajištěno tlumočení, nikdo neprověřuje postup správních orgánů a sami řečtí advokátní žádali 

další země o pomoc. Advokáti by se tedy měli, stejně jako jiné profese – doktoři, zdravotní 

sestry a záchranáři – přihlásit k pomoci tam, kde se pomoci ze strany řeckých a evropských 

orgánů vzhledem k jejich přetíženosti nedostává. 

Představenstvo ČAK rozhodlo o tom, že se ČAK do iniciativy CCBE zapojí, neboť považuje za 

rozumné, smysluplné a účelné přispět k tomu, aby problémy byly řešeny především tam, kde 

primárně vznikají. Představenstvo ČAK dále schválilo příspěvek ve výši 5000 euro, který bude 

poskytnut z humanitárních důvodů podle čl. 16 usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, a to ze 

sociálního fondu. 

7f) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za březen 2016 

JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za březen 2016. Představenstvo bere toto shrnutí na 

vědomí. 

8) Rekonstrukce Kaňkova paláce – prezentace návrhů interiéru 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

9)  Matrika 

9a) Přehled počtu advokátů 3/2016 

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 

1. březnu 2016 je zapsáno celkem 12 464 advokátů a 3 284 advokátních koncipientů. 

9b) Žádost o zápis do seznamu advokátů 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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9c) Seznam evropských advokátů zapsaných v seznamu advokátů Slovenské advokátní 

komory 

Představenstvo bere na vědomí seznam advokátů zapsaných v seznamu evropských usazených 

advokátů Slovenské advokátní komory, ukládá tajemníkovi v součinnosti s matrikou obdobnou 

informaci poskytnout SAK. 

10) Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

10a) VOPOZA 

Představenstvo bere na vědomí stanovisko VOPOZA sp. zn. 440/VOPOZA/16-Grub./92. 

10b) VOPOZA 

Představenstvo bere na vědomí stanovisko VOPOZA sp. zn. 440/VOPOZA/16-Šabr/95. 

10c) Nominace členů Rady Akreditačního úřadu 

Představenstvo projednalo žádost MŠMT ze dne 31. 3. 2016 a rozhodlo o tom, že za člena Rady 

Akreditačního úřadu navrhuje JUDr. Radima Miketu. 

10d) Společné jednání ČAK a SAK (bez materiálů) 

PhDr. Chaloupková informovala představenstvo o tématech navržených ze strany SAK pro 

společné zasedání ČAK a SAK. Představenstvo bere tuto zprávu na vědomí a bylo dohodnuto, 

kteří členové představenstva budou jednotlivá témata referovat. 

10e) Personální audit 

Jednání o personálním auditu se odročuje na květnové představenstvo. 

10f) Osobní prohlídky advokátů 

Představenstvo projednalo oznámení JUDr. Petra Šaštinského, advokáta se sídlem 

Praha 1 ve věci nedůstojné prohlídky při vstupu do budovy OS v Jihlavě. Tajemníkovi se v této 

souvislosti ukládá učinit dotaz na předsedu OS v Jihlavě za účelem zjištění totožnosti advokáta, 

který údajně v nedávné době vstoupil do budovy soudu s ostře nabitou pistolí (a to 

i s odvoláním na nedávnou reportáž v TV Nova) a jakým způsobem byla věc řešena. 

Tajemníkovi se ukládá učinit dotaz na MSp ČR ve věci platnosti nařízení JUDr. Daniela 

Voláka. 

Tím se projednává i dopis Mgr. Marie Leuter a JUDr. Jaroslava Hoška. 
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JUDr. Poledník seznámil členy představenstva s dopisem JUDr. Jarmily Kolářové ve věci 

postupu KS v Ostravě, který samostatně bez vědomí zastupující advokátky oslovil jiné advokáty 

s žádostí o provedení substituce. Tento postup představenstvo po diskuzi shledává nepřípustným 

a porušujícím ústavní právo na spravedlivý proces a svobodnou volbu advokáta. Představenstvo 

ukládá předsedovi učinit MSp ČR v této věci podnět ve spolupráci s JUDr. Poledníkem 

a JUDr. Kolářovou. 

10g) Žádost o příspěvek na charitativní akci „Běh pro Honzu“ 

Představenstvo projednalo žádost Mgr. Bc. Luxe a neschválilo žádost o příspěvek na 

charitativní akci. 

10h) Konference „Inovace a budoucnost advokátní profese“ 

JUDr. Mokrý podal zprávu o programu plánovaného kolokvia o „budoucnosti právních služeb“, 

které se bude konat dne 21. 10. 2016 v Paříži. Upozornil, na stále volná místa pro přednášející 

v agendě tohoto kolokvia a vyzval přítomné členy představenstva, zda by někdo neměl zájem 

k některému z témat vystoupit. Na to PhDr. Chaloupková doporučila obrátit se v této věci na 

JUDr. Josefa Donáta, advokáta z AK Rowan Legal, s.r.o., který je specialistou v oblasti IT 

práva. 

10i) Termíny zasedání představenstva v II. pololetí 2016 

Zasedání představenstva v druhém pololetí roku 2016 se uskuteční v termínech: 

4. 8. 2016 

12. – 13. 9. 2016 

10. – 11. 10. 2016 

14. – 15. 11. 2016 

12. – 13. 12. 2016 

10j) 7. sněm ČAK 

PhDr. Chaloupková informovala členy představenstva o přípravných pracích na 7. sněmu ČAK, 

který se bude konat v roce 2017. Představenstvo bere tuto zprávu na vědomí. 

10k) Zápis ze zasedání kontrolní rady ze dne 4. 3. 2016 

Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady ze dne 4. 3. 2016. 
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10l) Cochemská praxe v řízení ve věcech péče o nezletilé 

Představenstvo projednalo podnět OS v Novém Jičíně ve věci tzv. Cochemské praxe ve věcech 

péče soudů o nezletilé. Představenstvo pověřuje účastí JUDr. Vidovičovou a JUDr. Miketu. 

10m) Náměty členů představenstva 

JUDr. Žižlavský předkládá návrh na doplnění sekce pro insolvenční právo: 

 Mgr. Jiří Tomola, advokát, ev. č. 11024, Platnéřská 191, 110 00 Praha 1 – Staré město 

 JUDr. Jan Kubálek, advokát, ev. č. 13013, Rybářská 218, 373 82 Boršov nad Vltavou 

Představenstvo schválilo předložený návrh. 

Dále JUDr. Žižlavský navrhuje, aby ČAK nominovala jako zkušebního komisaře pro advokátní 

zkoušky z oboru občanského práva JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., advokáta v Brně. 

JUDR. Smejkal vznáší protinávrh, aby vzhledem k ukončení termínu pro předkládání těchto 

nominací byla tato konkrétní nominace odložena k projednání na leden 2017.  

Pro: 6 Proti: 2 Zdrželi se: 0 

Protinávrh byl schválen. 

 

JUDr. Sedlatý informoval členy představenstva o společném semináři ČAK a NSS ČR. 

Na to prohlásil předseda jednání za ukončené. 

 

Zapsal: Filip Anton Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym  


