Zápis z 34. schůze představenstva, která se konala ve dnech
12. – 13. prosince 2016 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
12. prosince 2016
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec

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

JUDr. Radim Miketa
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Jiří Všetečka

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

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Jaroslava Macková
JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka
JUDr. Irena Schejbalová

OMLUVENI:
JUDr. Vladimír Papež

JUDr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jan Mikš
JUDr. Jan Luhan

1)

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

3)

Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 3 písm. a), b) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

Zápis z 34. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech
12. a 13. prosince 2016 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

3)

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

5)

Pozastavení právní praxe dle § 37 odst. 5. ve spojení s § 9 odst. 2 písm a) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Na to prohlásil předseda jednání představenstva v 17:00 hodin za přerušené.
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13. prosince 2016
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec

JUDr. Petr Mrázek
Mgr. Štěpán Holub

JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Radim Miketa
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Lenka Vidovičová
JUDr. Vladimíra Glatzová
JUDr. Jiří Všetečka

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

PhDr. Iva Chaloupková
JUDr. Johan Justoň
JUDr. Eva Indruchová
JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka
JUDr. Irena Schejbalová
Mgr. Miroslava Sedláčková

OMLUVENI:
JUDr. Jaroslav Svejkovský
JUDr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jan Mikš

5)

Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Trvá úkol legislativního odboru připravit stručné právní posouzení a doporučení smluvní úpravy
ve věci výměnné praxe advokátních koncipientů a justičních čekatelů u Krajského soudu v Ústí
nad Labem.
Trvá úkol předsedy ve věci zpracování metodiky ustanovování obhájců pro všechny OS.
Trvá úkol JUDr. Všetečky – návrh stanoviska ve věci ústavní stížnosti skupiny senátorů
k novele zákona o DPH ve věci kontrolních hlášení. K tomu JUDr. Všetečka uvádí, že dosud
nebyl prostor pro ingerenci ČAK v této věci. Rozhodnutí by mělo být vyhlášeno 19. 12. 2016 a
následně představenstvo seznámí s dalším postupem v této věci.
Trvá úkol předsedy KR – odpověď Ing. Šupíkovi ve věci organizace úschovních účtů advokátů.
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Tajemník informoval o jednání s pojišťovacím makléřem ve věci Mgr. Skály. Z podnětu
Mgr. Němce se tajemníkovi ukládá vyžádat zprávu makléře o dobrovolném a nedobrovolném
plnění pojišťovny.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Konstatuje se splnění úkolu pracovní skupiny pro posouzení problematiky výkonu advokacie
prostřednictvím internetu a online platforem.
Trvá úkol legislativního odboru zveřejnit výsledky hospodaření Komory za rok 2015 ve
Věstníku ČAK. JUDr. Smejkal doporučuje, aby tyto výsledky byly neprodleně zveřejněny a aby
Sněm rozhodl o možnosti pozdějšího zveřejnění výsledku hospodaření se SF.
PhDr. Chaloupková informuje, že monotematické číslo o činnosti VOPOZA v BA je v přípravě.
Trvá úkol uložený PhDr. Chaloupkové, předsedovi a tajemníkovi - připravit videoinformaci.
Úkol se přesunuje na březen.
JUDr. Poledník informoval o svém jednání s advokátní komorou NOLA v Neapoli. Informaci
doplnila JUDr. Schejbalová, že plánovaným termínem konání konference je 5. 5. 2017 v Brně.
Představenstvo ukládá JUDr. Poledníkovi a JUDr. Schejbalové dále v této věci jednat s tím, že
akce bude zařazena do rozpočtu MEZ.
Předseda informoval o tom, že se dále projednává požadavek KR ve věci požadavků na KIS
v rámci testovacího provozu. Konstatuje se splnění úkolu Mgr. Sedláčkové informovat o
postupu akce, včetně čerpání jejího rozpočtu.
Konstatuje se splnění úkolu legislativního odboru ve věci stanoviska k čl. 10 etického kodexu.
Konstatuje se splnění úkolu ve věci stanoviska ČAK k outsourcingu právních služeb společností
(matkou) dceřiným společnostem.
Trvá úkol předsedovi ve spolupráci s tajemníkem ve věci srovnávacího přezkumu právnického
vzdělání a předložení zprávy na únorové představenstvo.
Konstatuje se splnění úkolu Mgr. Němce ve věci předání návrhu předsedovi ÚPV na novelizaci
§ 19 ZA. JUDr. Mokrý doplňuje, že v této věci jednalo i CCBE a předá legislativnímu odboru
materiály k této problematice.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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Konstatuje se splnění úkolu sekretariátu – postoupení materiálu pracovní skupině pro výkon
advokacie prostřednictvím internetu.
Trvá úkol MEZ ve věci návštěvy Hong Kong Law Society v květnu 2017.
Trvá úkol OVV, Mgr. Němce, JUDr. Žižlavského a JUDr. Všetečky ve věci zkušebního
provozu Twitteru pro červnové zasedání představenstva.
Konstatuje se splnění úkolu sekretariátu požádat Mgr. Drumeva o informaci o vyřízení jeho
stížnosti MSp ČR; Mgr. Drumev zatím nereagoval.
Konstatuje se splnění úkolu tajemníka – odpovědět JUDr. Kracíkovi.
Konstatuje se splnění úkolu JUDr. Schejbalové – návrh dopisu předsedovi soudu ve věci
nezákonného postupu soudkyně MS v Praze ve věci sp. zn. NT 621/2014.

6)

Komplexní informační systém ČAK
Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem prací na komplexním
informačním systému ČAK. Mgr. Sedláčková podrobně popsala průběh prací s tím, že postup
probíhá v souladu se smlouvou a harmonogramem a v lednu se počítá již se zahájením školení
zaměstnanců. Dále uvedla, že se podařilo využít cenové výhody CCBE v projektu FAL 2.
Mgr. Sedláčková dále informovala o tom, že informační systém ČAK bude mimo provoz ve
dnech 12. – 18. 4. 2017. OVV a Mgr. Sedláčkové se ukládá informovat advokátní veřejnost,
soudy, policii, vězeňskou službu o této skutečnosti.
Představenstvo bere informace na vědomí.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

7)

Stav oprav budov ČAK

7a)

Prezentace arch. Šaňákové – interiér dvorní budovy
Na jednání představenstva se dostavila Ing. arch. Jana Šaňáková, která předložila
představenstvu vizualizované návrhy na provedení interiéru nádvorní budovy. Po obsáhlé
diskuzi se představenstvo přiklonilo k tzv. Modré variantě s úpravou tónu barvy. Představenstvo
žádá Ing. Šaňákovou o variantní návrh s použitím materiálů vyšších standardů. Návrhy budou
představenstvu zaslány k hlasování per rollam.
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7b) Změny stavby před dokončením dvorní budovy
Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby byla základem pro
výpočet nabídkové ceny díla přestavby dvorní části Kaňkova paláce a byla také dle ní uzavřena
SOD.
Investor požádal projektanty, společnost „Alfaplan“, o doprojektování požadavků ČAK, a ty se
pak projevily v projektu „změny stavby před dokončením“. Veškeré tyto změny budou formou
změnových listů upravovat a doplňovat SOD.
ZMĚNY OPROTI SOD
A. ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
I.

Ve 2. NP se změní dispozice a tím dochází ke změnám v navazujících profesích,
elektro a sanita. Původně bylo toto podlaží navrženo s minimem stavebních zásahů.

II.

Ve 3. NP jsou nevyhovující stávající rozvody elektřiny a bude nutné je přetrasovat,
typ a umístění svítidel se mění s návrhem interiéru. Podlahové krytiny, dlažby a
obklady nebylo možné v rámci stavebních úprav zachovat (výměna a změna pozic
zařizovacích předmětů, úpravy připojovacích potrubí). Vše bude opět vycházet
z interiérových návrhů, které budou ČAK odsouhlaseny.

III. Nové zastřešení parkovacích míst ve 3. NP – trojúhelníkový límec.
i.

Původní, poškozené a nevyhovující zasklení bude demontováno a nahrazeno
novým zasklením ze skel průhledných v zabarvení fasádních výplní tj. planibel
zelený.

ii.

Stávající sloup bude vybourán a nahrazen ocelovou vzpěrou průměru 159 mm tl.
4 mm. Pata vzpěry bude začínat v úrovni stropu nad 1. NP a hlava vzpěry bude
napojena v místě původní hlavy sloupu. Již je zrealizováno.

iii. Kompletní ocelová konstrukce zastřešení bude hrubě obroušena a natřena barvou
RAL 7037.
IV. Změna provedení fasád
i.

Změna provedení opláštění Alpolic 4. – 7.NP z lepené varianty na systém kazet.
Tato změna má dopad na cenu a to zvýšením ceny obkladu cca o 30 %. Změna je
nutná, protože lepení prováděné v tomto ročním období snižuje trvanlivost.
Z tohoto materiálu jsou provedena tak dominantní a těžko dostupná místa, že
případná budoucí oprava by byla více než obtížná.

ii.

Fasáda v 1. – 3. NP, která byla původně navržena ze stávajícího opaxitového
obkladu (neproveditelná demontáž bez poškození skleněných desek, sklo
působením slunečného záření je degradované a nepoužitelné) bude nahrazena
systémem ETICS, ve stejné skladbě na ostatních obvodových stěnách
(strukturovanou silikonovou omítkou – struktura zrno 1,5 mm barva bílá).

V. Změna dispozic v 5 - 6. NP

B.

i.

Změna dispozice v 5. NP spočívá ve zrušení protipožárních dveří do místnosti
5.06 a zřízení dveří bez požární odolnosti z místnosti 5.05 do místnosti 5.06.
Vznikne prostor využitelný z místnosti 5.05.

ii.

Změna dispozice v 6. NP spočívá ve zrušení protipožárních dveří do místnosti
6.06 a zrušení stěny mezi místnosti 6.05 a 6.06.

OBECNĚ
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I.

Rozsah povrchových úprav v objektu nereflektuje skutečný stav v objektu a je třeba
zrevidovat kompletní povrchové úpravy v objektu. Bude řešeno v projektu interiéru.

II.

Rozpor v původní projektové dokumentaci v části PBŘ (nerespektování skutečného
stavu v požárním úseku IŠ1) byl uveden do souladu zhotovitelem projektu
a zapracován do změny stavby před dokončením.

III. Objednatel nechá zpracovat tři návrhy zeleně v dvorním traktu a na terase domu.
Předseda dal hlasovat o předloženém návrhu změn:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh na změnu stavby před dokončením byl schválen.

8)

Legislativa

8a)

Sdělení představenstva k mimořádně nízké odměně advokáta
JUDr. Justoň předložil představenstvu návrh sdělení představenstva k mimořádně nízkým
odměnám advokáta. V této souvislosti dále předkládá dopis ÚOHS ze dne 2. 12. 2016,
č. j. ÚOHS-P1765/2016/KD-47046/2016/851/TKu, s upozorněním na soutěžní důsledky a
souvislosti případné úpravy, kterou představenstvo projednává.
Poté předseda navrhl, aby návrh sdělení představenstva byl postoupen KR, KK a OKK
k vyjádření a dále aby představenstvo pověřilo projednáním návrhu sdělení s ÚOHS
Mgr. Roberta Němce ve spolupráci s legislativním odborem, předsedou a místopředsedy. Za KR
se jednáním pověřuje JUDr. Schejbalová. Návrh byl jednomyslně schválen.

8b) Sdělení představenstva k poskytování právních služeb v koncernech
JUDr. Justoň předložil představenstvu návrh výkladového stanoviska představenstva
k poskytování právních služeb v koncernech, vyžádaný k iniciativě JUDr. Glatzové.
Představenstvo návrh tohoto stanoviska schvaluje a postupuje JUDr. Glatzové.
Výkladové stanovisko se dále poskytuje odboru MEZ za účelem zjištění stanoviska CCBE.

8c)

Informace – mediační centrum při Rozhodčím soudu HK a AK ČR
Představenstvo bere na vědomí informaci ve věci mediačního centra při HK a AK ČR.
V diskuzi převážil názor, že je v zájmu ČAK jednat s vedením rozhodčího soudu ve věci
uznatelnosti vzdělání mediátorů a společném postupu v oblasti mediace. Představenstvo ukládá
předsedovi, aby ve spolupráci s JUDr. Mokrým a JUDr. Doležalovou inicioval jednání
s rozhodčím soudem.
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8d) Online platformy (bez materiálu)
Mgr. Němec a JUDr. Justoň informovali o stavu prací na materiálu a posouzení tzv. online
platformy k poskytování právních služeb advokáty ve znění návrhu a doplnění vyplývajících ze
zprávy JUDr. Nováka a předsedy z jednání s CNB. Mgr. Němec uvedl, že jednání pracovní
skupiny v této záležitosti je plánováno na přelom ledna a února s tím, že předmětem jednání
bude i posouzení souladu stávající právní a stavovské úpravy s možností poskytovat právní
služby prostřednictvím Komorové online platformy. Připomíná se, že představenstvo bude
v této věci jednat na březnovém zasedání. Mgr. Němcovi se ukládá, aby ve spolupráci
s legislativním odborem předložil písemnou zprávu. Dále se připomíná úkol odboru MEZ –
dostupná srovnávací analýza.

8e)

Informace o jednání LRV
JUDr. Justoň informoval o obsahu jednání LRV. Představenstvo bere informace na vědomí.
K podnětu JUDr. Mokrého JUDr. Justoň dále informuje o navrhované novelizaci zákona o
kybernetické bezpečnosti předkládané Vojenským zpravodajstvím, které předpokládá budoucí
podobu ochrany ČR v oblasti kybernetiky, ovšem způsobem, který způsobuje obavy, neboť
vojenská rozvědka by měla mít možnost na základě pouhého souhlasu exekutivy (vlády) mít
možnost uložit IT společnostem (providerům) instalaci technických opatření (rozhraní)
umožňující komplexní shromažďování, vyhodnocování a uchovávání údajů z elektronické
komunikace. V diskuzi převážil názor, že se jedná o nepřípustný zásah do důvěrnosti
komunikace, advokátní mlčenlivosti a základních lidských práv. Legislativní odbor se proto
ukládá připravit návrh stanoviska ČAK k zamýšleným úpravám na lednové představenstvo. Po
diskuzi představenstvo ukládá předsedovi, aby ve spolupráci s JUDr. Mokrým, JUDr.
Všetečkou a legislativním odborem a s přihlédnutím k zasedání výboru pro obranu a výboru pro
bezpečnost připravili a v případě potřeby předložili k per rollam hlasování návrh stanoviska
ČAK k navrhované právní úpravě, které bude následně zveřejněno.

8f)

Informace o připomínkových řízeních
JUDr. Justoň informoval o aktuálních připomínkových řízeních. Představenstvo bere tyto
informace na vědomí.

9)

7. Sněm ČAK

9a)

Časový harmonogram publikování informací ke sněmu
PhDr. Chaloupková předložila ve spolupráci s legislativním odborem představenstvu časový
harmonogram publikování informací k 7. Sněmu ČAK s ohledem na zákonné termíny.
Představenstvo bere harmonogram na vědomí.
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9b) Výzva advokátům k navrhování kandidátů na sněm
Představenstvo schvaluje návrh výzvy advokátům k navrhování kandidátů do představenstva,
KR, KK a OKK pro volby na 7. sněmu. OVV se ukládá do 1. 2. 2017 tuto výzvu zveřejnit.

9c)

Kandidáti do orgánů ČAK
Projednání tohoto materiálu se odkládá na květnové představenstvo.

10)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)

10a) Memorandum CCBE o uznávání celoživotního vzdělávání
Představenstvo vzalo informaci o podpisu Memoranda na vědomí a ukládá předsedovi České
advokátní komory, aby jej ve Vídni jménem České advokátní komory podepsal.
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10b) Návrh nových evropských pravidel pro platební neschopnost podniků
Představenstvo bere informaci o návrhu nové směrnice Evropské komise na vědomí a ukládá
odboru MEZ předat zprávu a návrh směrnice sekci pro insolvenční právo.

10c) Nominace JUDr. Burešové na cenu za lidská práva 2017
Představenstvo projednalo nominaci JUDr. Dagmar Burešové na cenu CCBE za lidská práva,
souhlasí s nominací JUDr. Burešové a ukládá odboru MEZ a odboru vnějších vztahů, aby
zpracovaly podklady k nominaci.
Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10d) Judikatura ESLP
Představenstvo vzalo na vědomí rozhodnutí ESLP ve věci A. B. proti Norsku a uložilo odboru
MEZ publikovat toto rozhodnutí v Bulletinu advokacie.

10e) Rešerše k rozdílovým zkouškám
Představenstvo vzalo na vědomí informace o právní úpravě rozdílových zkoušek v Německu,
Rakousku a na Slovensku. LO se ukládá projednat materiál v pracovní skupině ve složení
předseda zkušební komise, předseda a tajemník a JUDr. Justoň.

10f) Plán zahraničních cest 2017
Představenstvo projednalo návrh plánu cest na rok 2017. Po diskuzi dal předseda hlasovat o
protinávrhu Mgr. Němce na odložení schválení plánu na lednové zasedání představenstva:
9
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Pro: 1

Proti: 7

Zdrželi se: 1

Návrh byl zamítnut.
Předseda dal hlasovat o schválení předloženého plánu zahraničních cest pro rok 2017
s vyřazením Čínsko-evropského právního fóra a s výhradou možné změny personálního
obsazení ostatních cest.
Pro: 1

Proti: 7

Zdrželi se: 1

Návrh byl schválen.
Představenstvo dále schvaluje účast ČAK na společensko-pracovní akci v Bruselu v lednu 2017
včetně navrženého příspěvku ČAK ve výši 600 €. Představenstvo dále schvaluje zapojení ČAK
do dubnové konference ECBA v dubnu 2017 v Praze, rozpočet bude projednán na lednovém
zasedání představenstva ČAK.

10g) Česko-slovensko-německé advokátní fórum 2016 v Plzni
JUDr. Poledník a JUDr. Indruchová seznámili představenstvo s průběhem Česko-slovenskoněmeckého advokátního fóra 2016 v Plzni.
Představenstvo bere informace na vědomí.

10h) Projekty
Představenstvo projednalo projekt vzdělávacího programu HELP a souhlasí, aby se ČAK
účastnila kurzu „Ochrana dat a právo na soukromí“ pod vedením JUDr. Jiřího Nováka (a ve
spolupráci se SAK). Odboru MEZ se ukládá sdělit toto rozhodnutí Radě Evropy a zpracovat
propagační a informační materiál pro advokáty.
Představenstvo dále projednalo projekt k Evropskému zatýkacímu rozkazu a souhlasí se
zapojením ČAK. Odboru MEZ se ukládá informovat Evropskou nadaci advokátů.

10i) Seminář s Asociací Masaryk
Představenstvo projednalo záměr uspořádat seminář s Asociací Masaryk, a to na téma
„Tajemství, profesní mlčenlivost a profese advokáta“ a s návrhem jednomyslně souhlasí.

10j) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za listopad 2016
JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za listopad 2016. Představenstvo bere toto shrnutí na
vědomí.
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11)

Matrika

11a) Přehled počtu advokátů ke konci listopadu 2016
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni
1. prosinci 2016 je zapsáno celkem 12 735 advokátů a 3 275 advokátních koncipientů.

11b) Duplicitní zápisy v seznamu advokátů a v seznamu daňových poradců
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

12)

Plán rozpočtů

12a) Návrh rozpočtu ČAK (náklady + výnosy)
JUDr. Smejkal předložil představenstvu návrh rozpočtu ČAK pro rok 2017 a návrh komentoval
s ohledem na předpokládané náklady a výnosy v souladu se zákonem. Dále uvedl, že návrh
rozpočtu byl předložen KR, KK a OKK a všechny tyto orgány se k návrhu rozpočtu vyjádřily
bez námitek s tím, že jejich činnost je v rozpočtu dostatečně zohledněna.
JUDr. Smejkal komentoval jednotlivé položky části rozpočtu „náklady“ i části rozpočtu
„výnosy“ předepsané zákonem. Uvedl, že v nákladové části je zohledněna mimořádná položka,
která se týká nákladů spojených s organizováním 7. sněmu ČAK.
JUDr. Smejkal navrhl, aby byl rozpočet ČAK schválen, neboť je schvalován jako vyrovnaný a
byl před schvalováním projednán se všemi dotčenými orgány ČAK.
Předseda dal o návrhu hlasovat:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh rozpočtu ČAK pro rok 2017 byl schválen.

12b) Návrh rozpočtu ČAK (sociální fond)
JUDr. Smejkal předložil představenstvu návrh rozpočtu sociálního fondu ČAK pro rok 2017
s tím, že návrh je koncipovaný jako vyrovnaný. Komentoval změny na příjmové stránce, kdy
došlo k rozpočtovanému snížení úroků z vkladů s ohledem na situaci na bankovním trhu a dále
na výdajové stránce s tím, že došlo ke zvýšení rozpočtu položky na krytí ztrát vzniklých
prominutím nebo snížením příspěvků a zejména příspěvku nástupci advokáta v souvislosti
s vývojem v této oblasti. Stručně komentoval jednotlivé rozpočtované položky.
Předseda dal o návrhu hlasovat:
11

Zápis z 34. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech
12. a 13. prosince 2016 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh rozpočtu sociálního fondu ČAK pro rok 2017 byl schválen.

13)

Výchova

13a) Termíny zkoušek mediátora v I. pololetí 2017
Představenstvo schvaluje termíny zkoušek mediátora v I. pololetí roku 2017.

14)

Různé (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)

14a) Zápis ze zasedání kontrolní rady (říjen, listopad)
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady konaného ve dnech
19. – 21. 10. 2016.
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady konaného dne 11. 11. 2016.

14b) Pojištění advokátů
Představenstvo projednalo podnět JUDr. Tomáše Hulvy ve věci prošetření stávajících
rámcových smluv a podmínek pojištění mezi ČAK, WI-ASS a Generali. Po diskuzi se podnět
postupuje tajemníkovi, aby ve věci jednal s WI-ASS a písemnou zprávu předložil na únorové
zasedání představenstva.

14c) Dohoda o narovnání
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

14d) Konference „Inovativní právníci“ – žádost o záštitu
Představenstvo projednalo žádost o záštitu nad konferencí „Inovativní právníci“ a schválilo její
udělení. Představenstvo pověřuje JUDr. Žižlavského jednání o podrobnostech záštity
s organizátorem.
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14e) Monotematické vydání BA – VOPOZA
Představenstvo po diskuzi a s přihlédnutím k obsáhlosti a závažnosti materiálu rozhodlo o tom,
že monotematické číslo BA k problematice „VOPOZA“ bude vydáno v dubnu 2017.
JUDr. Papežovi se ukládá, aby materiál VOPOZA a návrh sdělení představenstva ČAK k
některým aspektům výkonu advokacie rozeslal k vyjádření: Výboru pro advokátní mlčenlivost,
sekce pro správní právo a sekci pro trestní právo. Představenstvo ukládá JUDr. Papežovi a
legislativnímu odboru projednat podrobnosti dotazu č. 4 s JUDr. Nespalou a MSp ČR.
K návrhu JUDr. Žižlavského představenstvo schvaluje, aby monotematické číslo BA v červnu
2017 bylo věnováno insolvenčnímu právu a JUDr. Žižlavský se pověřuje, aby ve spolupráci
s OVV koordinoval přípravu tohoto čísla.

14f) Podnět k prošetření postupu soudkyně MS v Praze
Představenstvo schvaluje návrh podnětu k prošetření postupu předsedkyně senátu MS v Praze
v řízení vedeném pod sp. zn. Nt 621/2014.

14g) Náměty členů představenstva
JUDr. Smejkal předkládá podnět na zjištění informace z databáze KS na osoby, které opakovaně
zastupují jako obecní zmocněnci a zmocněnci poškozených v řízení u soudů. Představenstvo
ukládá JUDr. Hokemu, aby zjistil, zda jsou tyto databáze k dispozici a zda je možné tyto
informace poskytnout.

Na to prohlásil předseda jednání za ukončené.

Zapsal: Filip Anton

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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