
Zápis z 37. schůze představenstva, která se konala ve dnech 
13. a 14. března 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 

13. března 2017 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Petr Poledník 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. František Smejkal 
 Mgr. Robert Němec 
 
JUDr. Radim Miketa 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Jiří Všetečka 
 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 
JUDr. Tomáš Matějovský 
Mgr. Štěpán Holub 
 
 
 
JUDr. Petr Čáp 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Ladislav Krym 
 

JUDr. Marcela Marešová 
JUDr. Jaroslava Macková 
 

OMLUVENI: 

JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Vladimíra Glatzová 
JUDr. Michal Žižlavský 
 

JUDr. Petr Mrázek 
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Jan Luhan 

JUDr. Irena Schejbalová 
 

 

1) Revokace rozhodnutí představenstva 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

3) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1, písm. c) ZA 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Předseda prohlásil jednání představenstva v 17 hodin za přerušené. 
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14. března 2017 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. František Smejkal 
Mgr. Robert Němec 
 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Radim Miketa 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Jiří Všetečka 
 

Mgr. Štěpán Holub 
 
 
 
 
JUDr. Jan Mikš 
JUDr. Petr Čáp 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 
JUDr. Jan Luhan  
JUDr. Ladislav Krym 
 

PhDr. Iva Chaloupková 
JUDr. Johan Justoň 
JUDr. Eva Indruchová 
Mgr. Miroslava Sedláčková 
 

OMLUVENI: 

JUDr. Petr Poledník 
JUDr. Michal Žižlavský 
JUDr. Vladimíra Glatzová 

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

JUDr. Irena Schejbalová 
 

 

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

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Představenstvo konstatovalo splnění úkolu legislativního odboru, který připravil stručné právní 
posouzení a doporučení smluvní úpravy ve věci výměnné praxe advokátních koncipientů 
a justičních čekatelů u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Dále bude tato záležitost projednávána 
v rámci bodu legislativa. 

Trvá úkol předsedy - zpracování metodiky ustanovování obhájců pro všechny OS. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Předseda navrhuje, aby představenstvo zrušilo úkol připravit video informaci, protože zkušební 
provoz Twitteru se stále rozšiřuje a další mediální výstup by mohl působit rušivě. Předseda dal 
o svém návrhu hlasovat: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh byl schválen. 
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NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Představenstvo konstatovalo splnění úkolu MEZ ve věci návštěvy Hong Kong Law Society 
v květnu 2017. Představenstvo pověřilo JUDr. Poledníka a JUDr. Mokrého účastí na této akci. 

Trvá úkol OVV, Mgr. Němce, JUDr. Žižlavského a JUDr. Všetečky ve věci podání zprávy 
o zkušebním provozu Twitteru pro červnové zasedání představenstva.  

Představenstvo konstatovalo splnění úkolu bezpečnostního ředitele – posouzení návrhu na další 
zabezpečení systému KIS. Bude projednáno v rámci bodu legislativa. 

Trvá úkol Mgr. Němce jednat dále s ÚOHS a dále trvá úkol LO – úprava návrhu stanoviska ČAK 
v této věci. Přesunuje se na duben.  

Představenstvo konstatovalo splnění úkolu předsedy podepsat za ČAK memorandum CCBE 
o uznávání celoživotního vzdělávání na jednání ve Vídni 24. 2. 2017. 

Úkol MEZ a OVV – zveřejnit v BA rozhodnutí ESLP ve věci A. a B. proti Norsku – byl splněn. 
Článek byl zveřejněn v BA 1-2. 

Trvá úkol předsedy ve věci schůzky s NSZ. 

Ve věci podezření na nezákonné provádění odposlechů v rámci trestního řízení byl splněn úkol 
OVV zveřejnit stanovisko představenstva. Tajemník vyzval dotčené obhájce k poskytnutí 
doplňujících informací. 

Předseda podal zprávu o jednání s KDP ČR a KPZ ČR ve věci duplicitních zápisů. Závěrem došlo 
ke shodě na analýze problematiky a naplánování dalšího setkání.  

Představenstvo konstatovalo, že KR souhlasí s navrhovaným řešením v systému KIS – na základě 
požadavku KR budou některé moduly rozšířeny. 

Mgr. Holub informoval o svém jednání s Iuridicum Remedium ve věci školení problematiky 
ochrany osobních údajů. Mgr. Holub doporučil další spolupráci v této oblasti, podrobnosti budou 
projednány v rámci bodu Různé. 

Trvá úkol LO připravit návrh úpravy organizačního řádu na Sněm. 

Trvá úkol LO ve věci návrhu možné úpravy ve věci GDPR. JUDr. Justoň informoval, že 
legislativní návrh zatím není k dispozici, ČAK je připravena participovat, návrh se očekává 
v polovině roku 2017. LO uložilo předložit na dubnovém představenstvu věcný záměr možné 
úpravy ve smyslu doporučení CCBE. 

JUDr. Justoň informoval o tom, že LO splnilo úkol a doručilo materiál ve věci společností 
advokátů mediátorů na MSp ČR. LO uložilo dále záležitost sledovat. 

Úkol tajemníka a LO ve věci daňového řádu byl splněn.  JUDr. Justoň informoval o jednáních ve 
věci zkráceného řízení návrhu novely daňového řádu, kdy po připomínkách ČAK byl sice návrh 
přepracován, avšak nijak podstatně, a ČAK své připomínky zopakovala i v druhém kole 



Zápis z 37. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech  
13. a 14. března 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 
 

4 
 

 

projednávání. JUDr. Justoň poznamenal, že kromě připomínek KDP a ČAK nečelí návrh 
výraznému odporu. Předpokládá se účast zástupců ČAK na jednáních výborů poslanecké 
sněmovny.  

JUDr. Justoň dále informoval o tom, že návrh novely § 127a OSŘ proběhl prvním čtením. 

Konstatovalo se splnění úkolu předsedy a JUDr. Schejbalové – oslovení předsedy MS v Praze ve 
věci sp. zn. NT 621/2014. 

Úkoly tajemníka – odpověď ODA a odpověď JUDr. Hulvovi – byly splněny. 

Úkol ve věci návrhu JUDr. Ing. Lichnovskému byl splněn. 

Splnění úkolu Mgr. Němce a JUDr. Mrázka ve věci spolupráce s MPO ČR. Bude projednáno 
v rámci bodu Různé. 

Úkol PhDr. Chaloupkové a Mgr. Sedláčkové – návrh rámcového rozpočtu sněmu – byl splněn. 

5) Komplexní informační systém ČAK 

Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem prací na komplexním 
informačním systému ČAK.  Představenstvo vzalo na vědomí zprávu včetně finančního plnění 
a informace, že ve dnech 12. – 18. 4. 2017 nebude systém ČAK online. Mgr. Sedláčková 
informovala o tom, že v druhé polovině března budou všechny státní orgány, včetně soudů, s touto 
skutečností včas seznámeny.  

Mgr. Sedláčková nadále informovala o tom, že obdržela k vyřízení 6 připomínek KR převážně 
technického charakteru. K požadavku KR ve věci posílení wi-fi sítě sdělila, že počínaje dnem 20. 
4. 2017 bude vybudováno nové wi-fi připojení, které zcela uspokojí požadavky KR. 

Mgr. Sedláčková dále informovala o pracích na součásti projektu FAL 2, kde dodavatel 
spolupracuje s odborem MEZ a průběžně zapracovává požadavky. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

6) Stav oprav budov ČAK 

6a) Stav oprav – dvorní budova 

Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem oprav budov ČAK, 
finančními rozpočty, dosavadním čerpáním a komentovala předložené tabulky s rekapitulacemi 
rozpočtů. Představenstvo její zprávu vzalo na vědomí s tím, že vyslovuje nespokojenost se stavem 
dvora (nedostatečný úklid). Předseda dále informoval o problému vstupních mříží a poptávce po 
jiném výrobci. 
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Mgr. Sedláčková dále poskytla informace o tom, že terasa nádvorní budovy bude čistě pochozí 
s přípustným ozeleněním z pohledu statického zajištění budovy. 

6b) Památková inspekce MK ČR – vyřízení podnětu 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

7) Legislativa 

Mgr. Němec podrobně informoval o jednání ÚPV PSP ČR, kde byla projednána novela zákona o 
advokacii a o jednotlivých připomínkách a pozměňovacích návrzích. Z ohledu na důležitost 
merita věci pro advokacii je zápis z jednání ÚPV přiložen jako příloha tohoto zápisu z jednání 
představenstva. Mgr. Němec dále uveřejnil podrobnou informaci v BA a na webu ČAK. 
Mgr. Němcovi se ukládá dále záležitost sledovat, když návrh novely postoupil do druhého čtení. 
Mgr. Němec zdůraznil, že lze považovat za úspěch řešení problému vinklaření v novele ZA. LO 
se dále ukládá projednat technickou záležitost novely, spočívající v nabytí účinnosti jednotlivých 
ustanovení. Představenstvo souhlasilo se zrušením věkového limitu a požadované praxe členů 
KR, KK a OKK. LO se ukládá v případě potřeby připravit pro sněm technickou novelu stálého 
volebního řádu dle novely ZA a zařadit ji do programu sněmu. 

7a) Výměnná praxe advokátních koncipientů a soudních čekatelů 

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu JUDr. Justoně k otázce výkonu části právní praxe 
advokátních koncipientů u soudů a části přípravy justičních čekatelů a uložilo předsedovi 
projednat věc s JUDr. Dörfelem. 

7b) Informace o bezpečnosti informačního systému ČAK 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

7c) On-line platformy 

Mgr. Němec informoval představenstvo o činnosti pracovní skupiny pro výkon advokacie 
prostřednictvím internetu a problematiky online platforem. Po obsáhlé diskuzi převážil názor, že 
ČAK by měla online platformu budovat a není důvodu dále vyčkávat zejména proto, že trend 
evropských advokacií jednoznačně k takovému postupu inklinuje a z hlediska právní bezpečnosti 
klientů i advokátů při online poskytování právních služeb nic nebrání tomu, aby ČAK vytvořila 
technické prostředí, které to umožní. 

Po diskuzi představenstvo uložilo odboru MEZ zjistit dle možností podrobnosti francouzské 
úpravy (poznamenává se, že zástupci francouzské advokacie navštíví ČAK dne 13. 6. 2017). 
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JUDr. Čáp a JUDr. Mokrý dostali za úkol informovat následující představenstvo o aktuální situaci 
jednání a doporučovaného postupu a úpravy v rámci CCBE a věc se odročila jako samostatný bod 
jednání na dubnové představenstvo s tím, že materiál bude následně postoupen na společné 
zasedání KR, KK a OKK. LO se ukládá zpracovat výše uvedené materiály do podoby věcného 
záměru. 

7d) Novela zákona o pobytu cizinců (pozm. návrh) 

Mgr. Holub seznámil představenstvo s podnětem Konsorcia nevládních organizací pracujících 
s cizinci v ČR. Zpráva Mgr. Holuba se postupuje LO za účelem přípravy stanoviska. Předsedovi 
a JUDr. Všetečkovi bylo uloženo projednat záležitost s ÚPV Senátu a předsedovi pak záležitost 
projednat s předsedy krajských soudů. Návrh stanoviska bude rozeslán členům představenstva 
per rollam a po jeho schválení mají předseda a MEZ povinnost informovat o navrhovaných 
novelizacích CCBE. 

7e) Ochrana osobních údajů (EET) 

Předseda seznámil představenstvo s podnětem JUDr. Preclíkové ve věci uvádění DIČ (rodného 
čísla) advokátů na účtenkách EET. JUDr. Justoň dále doplnil, že tato problematika není 
problematikou systému EET, nýbrž vznikla již v souvislosti se zákonnou úpravou DIČ 
a povinnosti podnikatelů uvádět DIČ na daňových dokladech. Po zavedení EET se problém stal 
zvlášť intenzivním.  

Po obsáhlé diskuzi uložilo představenstvo LO připravit podnět ÚOOU a ÚPV PSP ČR ve věci 
potřeby změny zákonné úpravy v této oblasti, jejímž předmětem bude nahrazení rodného čísla 
v DIČ tzv. jiným identifikátorem, který má v případě podnikajících osob naprosto stejnou 
rozlišovací schopnost jako DIČ. Tajemník vypracuje odpověď JUDr. Preclíkové. 

7f) Doplnění členů sekce pro pracovní právo 

Předseda předložil podnět prof. Běliny na doplnění členů sekce pro pracovní právo o tyto členy: 

 Mgr. Tomáš Procházka, advokát; 

 Mgr. Michal Vrajík, advokát; 

 JUDr. Tomáš Bělina, advokát; 

 JUDr. Eva Procházková, Ph.D., advokátka; 

 Mgr. Marie Janšová, advokátka. 

 Předseda dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Návrh na doplnění členů sekce pro pracovní právo byl schválen. 
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7g) Informace o jednání LRV 

JUDr. Justoň informoval členy představenstva o jednání LRV. Představenstvo vzalo informaci na 
vědomí. 

7h) Informace o připomínkových řízeních 

JUDr. Justoň informoval představenstvo o aktuálních připomínkových řízeních, zejména 
o připomínkovém řízení a úpravách daňového řádu. 

Po diskuzi představenstvo uložilo OVV ve spolupráci s LO zpracovat tiskovou zprávu 
o nesouhlasu ČAK s navrženým zásahem do povinnosti mlčenlivosti advokáta a předsedovi 
a Mgr. Němcovi uložilo jednat s poslanci ÚPV a předkladatelem o protiústavnosti novely. 
Mgr. Němcovi pak vyřídit podnět JUDr. Martina Prose, Ph.D. 

Mgr. Němec má za úkol kontaktovat v této věci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu. 

8) Sněm 

8a) Rámcový rozpočet sněmu 

Mgr. Sedláčková předložila ve spolupráci s PhDr. Chaloupkovou rámcový rozpočet 7. sněmu 
ČAK. 

Představenstvo vzalo návrh na vědomí a uložilo předsedovi návrh předložit KR. 

8b) Společná kandidátní listina představenstva  

Předseda předložil návrh na nominaci kandidátů pro volbu do představenstva na 7. sněmu ČAK 
abecedně ve složení: 

1. Mgr. Kamil Blažek 
2. Mgr. Štepán Holub 
3. JUDr. Vladimír Jirousek 
4. JUDr. Daniela Kovářová 
5. JUDr. Martin Maisner, Ph.D. 
6. Mgr. Tomáš Matějovský 
7. JUDr. Radim Miketa 
8. JUDr. Antonín Mokrý 
9. JUDr. Petr Mrázek 

10. Mgr. Robert Němec, LL.M. 
11. JUDr. Monika Novotná 
12. JUDr. Petr Poledník 
13. JUDr. František Smejkal 
14. JUDr. Tomáš Sokol 
15. JUDr. Petr Toman 
16. JUDr. Lenka Vidovičová 
17. JUDr. Jiří Všetečka 
18. JUDr. Michal Žižlavský 

Předseda dal o návrhu hlasovat: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh kandidátů pro volbu do představenstva na 7. sněmu ČAK byl schválen. 
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9) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

9a) Balíček opatření Evropské komise pro sektor služeb 

JUDr. Mokrý informoval představenstvo o aktuální iniciativě Evropské komise, tzv. balíčku 
opatření Evropské komise pro sektor služeb. Představenstvo uložilo Odboru MEZ ve spolupráci 
s Odborem legislativy problematiku i nadále sledovat. 

9b) Veřejná konzultace Evropské komise - schémata daňového plánování 

JUDr. Mokrý informoval představenstvo o veřejné konzultaci Evropské komise ohledně schémat 
daňového plánování. Představenstvo vzalo tyto informace na vědomí. Představenstvo uložilo 
Odboru MEZ ve spolupráci s Odborem legislativy problematiku i nadále sledovat.  

9c) Evropská vzdělávací platforma 

Představenstvo ČAK projednalo materiál o Evropské vzdělávací platformě a ukládá odboru MEZ, 
aby nadále ve spolupráci s odborem výchovy a vzdělávání aktivně problematiku Evropské 
vzdělávací platformy sledoval. 

9d) IBA 

Představenstvo projednalo návrh na přehodnocení činnosti a reformu řízení Mezinárodní 
advokátní komory (IBA) a vzalo návrh na vědomí. 

9e) Návštěva prezidenta ESLP v Praze 

Představenstvo ČAK projednalo návštěvu prezidenta ESLP v Praze a uložilo Odboru MEZ ve 
spolupráci se Sekretariátem ČAK a Odborem vnějších vztahů zajistit přípravu této návštěvy. 

9f) Judikatura ESLP a stanovisko generálního advokáta SDEU 

Představenstvo ČAK vzalo rozsudky ESLP a stanovisko generálního advokáta na vědomí. Toto 
stanovisko bude publikováno v BA. 

9g) Nájemní smlouva - kancelář Brusel 

Představenstvo projednalo nájemní smlouvu na kancelář v Bruselu. Předseda dal hlasovat 
o schválení této smlouvy i s ohledem na to, že umožňuje bezdůvodné ukončení v šestiměsíční 
lhůtě. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Návrh byl schválen. 



Zápis z 37. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech  
13. a 14. března 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 
 

9 
 

 

9h) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za únor 2017 

JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za únor 2017 a předložila pravidelný přehled „Aktuality 
z EU za leden-únor 2017“ a dále též „Aktuality z evropského trestního práva“. Oba materiály 
budou dostupné na webových stránkách Odboru MEZ i v Bulletinu advokacie online. 
Představenstvo vzalo toto shrnutí a přehledy na vědomí. 

JUDr. Smejkal předložil pozvánku na červnovou konferenci SAK (volební) a navrhl, aby tato 
konference byla zařazena do plánu zahraničních cest, s čímž všichni přítomní členové souhlasili 
a nominovali předsedu, JUDr. Poledníka a JUDr. Smejkala. 

11) Matrika 

11a) Přehled počtu advokátů 3/2017 

Představenstvo vzalo na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjistilo, že ke dni 
1. března 2017 je zapsáno celkem 12 794 advokátů a 3 104 advokátních koncipientů. 

11b) Zápis ze zasedání komise pro prominutí, snížení a prodloužení splatnosti povinných 
plateb na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu 

JUDr. Vidovičová komentovala zápis ze zasedání komise pro prominutí, snížení a prodloužení 
splatnosti povinných plateb na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu. Představenstvo zprávu 
i zápis vzalo na vědomí. 

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

11a) Zápis ze zasedání kontrolní rady ze dne 10. 2. 2017 

Představenstvo vzalo na vědomí zápis ze zasedání Kontrolní rady ze dne 10. 2. 2017. 

11b) Návrh na jmenování nového šéfredaktora BA 

Představenstvo projednalo návrh JUDr. Tomana na jmenování nové šéfredaktorky Bulletinu 
advokacie a jednomyslně návrh schválilo. Předsedovi uložilo oznámit jmenování 
JUDr. Rýdlové a JUDr. Tomanovi. 

11c) Zápis z jednání výboru pro vnější vztahy 

PhDr. Chaloupková komentovala zápis z jednání výboru pro vnější vztahy. 

Pokud jde o „tweetující“ osoby pro dobu do sněmu ČAK a s přihlédnutím ke zkušebnímu 
provozu, budou příspěvky předkládány OVV za účelem posouzení jejich aktuálnosti. 

V dalším byl zápis z jednání přijat na vědomí. 



Zápis z 37. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech  
13. a 14. března 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 
 

10 
 

 

11d) Školení v oblasti nařízení o ochraně dat (GDPR) 

Mgr. Holub informoval o svých jednáních se společností Iuridicum Remedium ve věci 
bezplatných školení v oblasti nařízení o ochraně dat. 

Představenstvo vzalo na vědomí informaci Mgr. Holuba a uložilo mu v této věci dále jednat. 
Konkrétní forma spolupráce bude určena podle obsahu případně schváleného projektu Evropskou 
komisí. 

11e) Nabídka spolupráce – kniha „Soudničky“ 

Představenstvo schválilo příspěvek na vydání knihy JUDr. Jouzy „Soudničky“ s umístěním loga 
v knize. 

11f) Žádost o příspěvek na tenisový turnaj „Prezidentský pohár“ 

JUDr. Miketa předložil žádost o příspěvek na 12. ročník mezinárodního tenisového turnaje ve 
čtyřhrách „Prezidentský pohár“ ve výši 70 000 Kč. Předseda dal hlasovat o poskytnutí příspěvku 
ze sociálního fondu v požadované výši. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Návrh byl schválen. 

11g) Spolupráce s MPO ČR a program konference 

JUDr. Mrázek informoval o svém jednání s MPO ČR ve věci UNCITRAL a sdělil, že bude 
uspořádána konference o úmluvě OSN o mezinárodní kupní smlouvě – informace byla 
v předstihu zveřejněna v médiích ČAK a přepokládá se, že spolupráce ČAK a MPO bude dále 
pokračovat. Představenstvo konstatovalo splnění úkolu a JUDr. Mrázek byl pověřen ve věci dále 
jednat. 

11h) Náměty členů představenstva 

Tajemník předložil žádost prof. Běliny o podporu mezinárodního kongresu týkajícího se 
evropského pracovního práva. Po diskuzi představenstvo rozhodlo o tom, že se kongresu bude 
ČAK účastnit z pozice partnera. S ohledem na charakter akce představenstvo schválilo příspěvek 
ze sociálního fondu ve výši 55 000 Kč. Zároveň se bezplatné vstupenky, které budou ČAK 
poskytnuty, postupují sekci pro pracovní právo. 

Dále tajemník předložil návrh na organizační zařazení advokátů – členů senátů pro rozhodování 
spotřebitelských mediačních sporů, kteří by měli být při mediaci relativně nezávislí na orgánech 
ČAK. Z hlediska vnitřní organizace ČAK jejich postavení nejlépe odpovídá poradním orgánům 
ČAK. Po obsáhlé diskuzi představenstvo rozhodlo, že tento senát bude určen jako poradní orgán 
ČAK. Tím se doplnil čl. 1 písm. b) usnesení o poradních orgánech o bod 3, který zní:  

3. skupina pro mediaci ve spotřebitelských sporech. 
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Představenstvo dále jmenovalo předsedou skupiny JUDr. Martinu Doležalovou a členy skupiny 
JUDr. Jiřího Všetečku a JUDr. Jiřího Bednáře. 

Představenstvo rozhodlo podle čl. 10 odst. 2 usnesení č. 7/1999 Věstníku tak, že členům skupiny 
náleží jednorázová částka náhrady za ztrátu času ve výši 1 500 Kč za přípravu a účast na každém 
uskutečněném mediačním jednání.  

V souvislosti s touto úpravou bylo uloženo LO, aby ve spolupráci s KR, KK a OKK připravil 
„analýzu běhu lhůt“. Tajemníkovi pak, aby po diskuzi s LO zařadil tuto problematiku jako 
samostatný bod jednání představenstva. 

 

JUDr. Mikš komentoval zápis z jednání KR, zejména té části, která se týkala úpravy stavovského 
předpisu. 

Poté prohlásil předseda jednání za ukončené. 

 

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



 

 

 

 

1 

Informace o jednání ústavně právního výboru PS k tisku 853 (novela zákona o advokacii) 

Dne 2. 3. 2017 projednal ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny novelu zákona o advokacii (tisk 

853), přičemž již předem bylo avizováno, že bude uplatněna celá řada pozm. návrhů. Česká advokátní 

komora měla možnost se na přípravě některých z nich podílet a k ostatním se předem vyjádřit, 

s výjimkou návrhů poslance Štěpána Stupčuka, které byly rozeslány až před jednáním. V rámci 

obecné rozpravy bylo konstatováno, že návrh byl předložen se souhlasem ČAK a Ministerstva 

spravedlnosti a vyjádřily se k němu i některé další zájmové skupiny, např. Notářská komora ČR. 

K návrhu jako takovému nebyly uplatněny zásadní výhrady a mnohé navrhované změny byly 

shledány prospěšnými a vítanými. 

V rámci podrobné diskuse byly načteny jednotlivé pozm. návrhy poslanců Pletichy (změna 

notářského řádu, vinklaření), Bendy (informovaný souhlas při střetu zájmů, rozšíření školitelů u 

právnických osob i na jiné advokáty než společníky), Tejce (vypuštění rozšíření oprávnění k prohlášení 

advokáta o pravosti podpisu, započitatelnost praxe zaměstnanců ÚZSVM, legislativně-technické 

změny), Plíška (vypuštění změn týkajících se poplatku za zkoušku a lhůty pro konání zkoušky). Za ČAK 

se k pozm. návrhům vyjádřil místopředseda představenstva Mgr. Robert Němec s tím, že k většině 

návrhů se Komora staví pozitivně nebo neutrálně. Diskutována byla zejména otázka zpřísnění 

podmínek pro vstup do profese, podmínek výkonu funkce školitele a podmínky pro členství 

v kontrolní radě a kárné komisi. 

Následně bylo hlasováno o jednotlivých pozm. návrzích, z nichž některé byly v průběhu podrobné 

rozpravy korigovány či modifikovány. Změny se týkají následujících okruhů: 

1) správní trestání vinklaření 

2) zavedení analogické úpravy podmínky VŠ vzdělání dle § 5 zákona o advokacii rovněž do 

notářského řádu 

3) zkrácení právní praxe školitele ze tří na jeden rok, 

4) rozšíření limitu počtu koncipientů na jednoho školitele ze tří na 5 

5) vypuštění rozšíření oprávní advokáta činit prohlášení o pravosti podpisu v případech, kdy to zákon 

nevyžaduje, 

6) vypuštění zrušení limitace poplatku za zkoušku a maximální doby, do které musí Komora umožnit 

uchazeči vykonat zkoušku, 

7) započitatelnost právní praxe zaměstnanců ÚZSVM do právní praxe advokátního koncipienta, 

8) legislativně-technické změny navržené legislativním odborem. 

Účinnost byla nově navržena od 1. 9. 2017.  
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