Zápis ze 42. schůze představenstva, která se konala ve dnech
11. a 12. září 2017 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1
11. září 2017
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec, LL.M.

JUDr. Tomáš Matějovský
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Petr Mrázek

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

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

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

OMLUVENI:
JUDr. Petr Poledník

JUDr. Jaroslav Svejkovský

JUDr. Vladimír Papež
JUDr. Vladimíra Glatzová

JUDr. Jan Mikš

1)

JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka

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

4)

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

3)

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1, písm. c) ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
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4)

Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů dle § 37 odst. 3 ZA
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

5)

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

5)

Zastavení řízení
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI
Poté prohlásil předseda jednání představenstva v 17:45 hod. za přerušené.
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12. září 2017
PŘÍTOMNI:
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Petr Poledník
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. František Smejkal
Mgr. Robert Němec, LL.M.

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

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

JUDr. Jan Mikš
JUDr. Petr Čáp
JUDr. Bohuslav Sedlatý
JUDr. Jan Luhan

JUDr. Irena Schejbalová
PhDr. Iva Chaloupková
Mgr. Miroslava Sedláčková
JUDr. Johan Justoň

JUDr. Ladislav Krym
OMLUVENI:
JUDr. Vladimíra Glatzová

7)

Mgr. Štěpán Holub

JUDr. Marcela Marešová
JUDr. Jan Syka

Kontrola úkolů zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym)
Předseda konstatoval dodatek k zápisu ze 41. schůze představenstva ze dne 30. 6. 2017, jímž
bylo protokolováno per rollam hlasování o návrhu změnu stavovských předpisů a vybavení
interiéru 3. – 6. NP dvorní budovy ČAK.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

Mgr. Němec seznámil představenstvo s průběhem zkušebního provozu Twitterového účtu
ČAK. Tento zkušební provoz zhodnotil velmi kladně a doporučuje, aby byl účet nadále veden
jako účet ČAK s tím, že půjde o centrální účet, k němuž by měla být vytvořena pravidla, kdo
a jak bude za ČAK příspěvky zveřejňovat. Nadále by měla být zachována úloha
a odpovědnost OVV za vedení a sledování účtu včetně sledování reakci („retweetů“).
JUDr. Žižlavský doplnil informaci v tom smyslu, že Twitter se osvědčil jako zajímavý nástroj
pro odborné akce pořádané ČAK a ASIS v prostorách justiční akademie konané 8. 9. 2017.
Twitter je využitelný pro propagaci akcí, na kterých se podílí ČAK. Dále připomenul, že
současný režim využití Twitteru počítá s možností, kdy na něm nejsou prezentovány jen
oficiální názory ČAK, ale i názory osob z volených orgánů ČAK, které musejí být takto
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prezentovány. Toto považuje za vhodné zachovat, neboť jinak bude účet ČAK sterilní.
JUDr. Žižlavský se taktéž přiklonil k tomu, aby nově zvolené představenstvo formulovalo
zásady či pravidla pro vedení Twitterového účtu ČAK.
Trvá úkol tajemníka jednat s pojišťovacím makléřem, stále absentuje stanovisko zajistitele.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘENÉ ČÁSTI

8)

Komplexní informační systém ČAK
Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem prací na komplexním
informačním systému ČAK. Informovala, že v současné době jsou odstraněny všechny
chyby. Ostatní změnové požadavky byly rozděleny do tří kategorií podle priorit: havárie,
vysoká, normální.
ČAK dosud nezaplatila dodavateli tzv. poslední milník, a to z toho důvodu, že dosud nebyly
odstraněny všechny nesrovnalosti a nedošlo k odsouhlasení a převzetí této fáze prací.
Pokud jde o změnové požadavky typu havárie, v současné době běží testovací provoz a
všechny úpravy budou nasazeny do 30. 9. 2017, změnové požadavky s vysokou prioritou
budou nasazeny do 31. 10. 2017 a ostatní do konce roku.
Předseda předložil představenstvu informaci o postupu prací na KIS a rekapitulaci nákladů.
Informoval dále, že v průběhu implementace byly shromážděny další požadavky ČAK,
pokud jde o rozsah sjednaného díla, a byly tím odstraňovány mezery a nedostatky business
analýzy. Na základě těchto prací a v součinnosti s právním zástupcem ČAK byl připraven
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o vytvoření KIS a návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o podpoře,
který předseda předkládá ke schválení spolu s písemným stanoviskem právního zástupce
ČAK. V diskuzi vystoupil Mgr. Němec, který považuje za důležité, aby při finalizaci KIS byl
patrný benefit spočívající ve formalizaci postupu jednotlivých zaměstnanců. JUDr.
Schejbalová doplnila informaci v tom smyslu, že na pobočce v Brně se již tento benefit začíná
tvořit, obdobně také na KO. Nelze pominout také to, že systém musí být připraven na systém
nových advokátních zkoušek, FAL 2, GDPR a další.
Předseda dal o návrhu hlasovat.
Pro: 6

Proti: 1

Zdrželi se: 1

Konstatuje se, že návrh byl schválen. Předsedovi se ukládá uzavřít dodatek č. 3 ke
smlouvě o vytvoření KIS a návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o podpoře.

9)

Stav oprav budov ČAK
Mgr. Sedláčková seznámila členy představenstva s aktuálním stavem oprav budov ČAK.
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V souvislosti s dokončovacími pracemi a s definitivní úpravou obou budov ČAK předkládá
předseda návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2016, jímž se předmět smlouvy
upravuje schváleným změnovým listem VCP_ZL019DO. Předseda rekapituloval důvody pro
uzavření takového dodatku s tím, že součástí takového materiálu je změnový list
a rekapitulace rozpočtu. Mgr. Sedláčková doplňuje, že z technického hlediska zkontroloval
důvodnost a nutnost uvedených prací Ing. Kvasil jako technický dozor investora a stvrdil tuto
nutnost na listině označené jako rekapitulace změnových listů. Předseda dal o návrhu
hlasovat.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Konstatuje se, že návrh byl schválen. Předsedovi se ukládá uzavřít dodatek č. 8 ke
smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2016.

10)

Legislativa

10a) Školitel – stavovský předpis + novela etického kodexu
JUDr. Justoň seznámil představenstvo s návrhem usnesení představenstva ČAK, kterým se
stanoví práva a povinnosti školitele a advokátního koncipienta při výkonu právní praxe.
Návrh usnesení se postupuje OVV za účelem posouzení souladu navrhovaného usnesení
s usnesením o výchově advokátních koncipientů, případně zvážení sloučení těchto dvou
usnesení do jednoho předpisu z důvodu lepší přehlednosti. JUDr. Smejkal dále doporučil
zvážit úpravu pro nežádoucí situaci, kdy advokátní koncipient samostatně zajišťuje činnost
pobočky advokátní kanceláře.

10b) Nový advokátní zkušební řád
JUDr. Justoň předložil představenstvu návrh nového advokátního zkušebního řádu. Po
obsáhlé diskuzi představenstvo neschvaluje předložený návrh a ukládá LO zpracovat návrh
dle připomínek vzešlých z diskuze. Představenstvo doporučuje nově zvolenému
představenstvu návrh schválit.

10c) Implementace bezplatné právní pomoci
JUDr. Justoň seznámil členy představenstva s koncepcí implementace bezplatné právní
pomoci do ČAK. Představenstvo vzalo materiál na vědomí a uložilo HOO zpracovat analýzu
úpravy stávajícího modulu KIS a vyžádat cenovou nabídku na případnou úpravu KIS.
Představenstvo dále pověřilo JUDr. Schejbalovou spoluprací na přípravných pracích na
implementaci BPP.
LO se ukládá připravit technickou novelu organizačního řádu v reakci na novelu ZA, která
pověří pobočku v Brně vedením systému určování advokátů a rozhodování podle §18, § 18a,
§ 18b, § 18c. Předsedovi se ukládá předložit návrh na úpravu organizačního řádu
7. sněmu.
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10d) Informace o připomínkových řízeních
JUDr. Justoň informoval o aktuálních připomínkových řízeních. Představenstvo vzalo
informace na vědomí.

10e) Informace o jednání LRV
JUDr. Justoň informoval o jednáních LRV. Představenstvo vzalo informace na vědomí.

10f) Slučitelnost výkonu advokacie a výkonu činnosti daňového poradce a patentového
zástupce
Odbor LO předložil na základě podnětu KDP a KPZ a s ohledem na probíhající jednání mezi
těmito komorami představenstvu k posouzení informaci - Sdělení k otázce výkonu činností
neslučitelných s výkonem advokacie z roku 1997 ve vztahu k činnosti daňového poradce a
patentového zástupce. Informaci komentoval tajemník, který doporučuje dosavadní
stanovisko ČAK neměnit, a to především z důvodu rozdílného právního postavení členů
těchto profesí. Jako základní příklady uvedl , že DP mají oznamovací povinnost, advokáti
pouze povinnost trestný čin překazit. Významné odlišnosti jsou v kárném řízení (například
dvojí kárná odpovědnost), ukládaných sankcích atd. Po obsáhlé diskuzi převážil názor, že
stávající představenstvo učiní podnět nově zvolenému představenstvu k provedení důkladné
a podrobné analýzy výše uvedené problematiky, a to i s přihlédnutím k vývoji právní úpravy
(např. sepisy insolvenčních návrhů).

10)

Sněm
PhDr. Chaloupková seznámila představenstvo s přípravami 7. sněmu ČAK. Konstatovala, že
přípravy sněmu probíhají podle plánu a dále uvedla, že kapacita společenské části sněmu je
vyčerpána s ohledem na maximální možnou kapacitu hotelu a nutnost dodržování zejména
bezpečnostních a protipožárních předpisů.

12)

Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý)

12a) Evropský den advokátů
Představenstvo ukládá odboru OVV ve spolupráci s odborem MEZ zajistit propagaci a
odborný příspěvek k Evropskému dni advokátů, a to ve formě článku v Bulletinu advokacie.
PhDr. Chloupková informovala o tom, že odbor MEZ již spolupracuje s OVV a propagace
Evropského dne advokátů probíhá.

12b) Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrnosti komunikace
Představenstvo vzalo informace o rešerši na vědomí a ukládá odboru MEZ nadále tuto
problematiku sledovat. K návrhu Mgr. Němce se LO ukládá provést analýzu české právní
úpravy a na základě této analýzy zpracovat věcný záměr s přihlédnutím k tomu, že záměr by
6
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měl pokrýt důvěrnost jakékoliv komunikace mezi advokátem a klientem. JUDr. Mokrý
poukazuje na nutnost adaptability takového záměru s judikaturou EU.

12c) Hodnocení a srovnávání advokátů na webových stránkách
Představenstvo bere informace ohledně hodnocení a srovnání advokátů na webových
stránkách na vědomí.

12d) Kauza Peterka a Partners
Představenstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu kauzy AK Peterka & Partners v
Chorvatsku.

12e) Spolupráce s Kalifornskou advokátní komorou
Představenstvo projednalo spolupráci s Kalifornskou advokátní komorou. Představenstvo
souhlasí s uspořádáním semináře s Kalifornskou advokátní komorou a ukládá odboru MEZ,
aby se ujal organizace semináře a společenského programu.

12f) Komparační studie - odměny ex offo
Představenstvo ČAK bere rešerši na vědomí. Rešerše se postupuje LO a sekci pro advokátní
tarif za účelem analýzy rešerše a případné přípravy návrhu změny tarifu pro příští
představenstvo.

12g) Shrnutí činnosti bruselské zástupkyně za červen – srpen
JUDr. Indruchová shrnula svoji činnost za červen-srpen 2017 a předložila pravidelný přehled
„Aktuality z EU za květen-červen 2017“ a „Aktuality z EU za červenec-srpen 2017“.
Představenstvo bere toto shrnutí a přehledy na vědomí.
V této souvislosti požádal odbor MEZ představenstvo o stanovisko k návrhu CCBE ve věci
příspěvku pro nadaci CCBE ELF. Po diskuzi představenstvo ukládá, aby zástupce ČAK
v CCBE hlasoval proti povinnému příspěvku.
Odboru MEZ se dále ukládá zjistit aktuální vývoj legislativy v Chorvatsku ve věci EET
povinnosti advokátů a notářů.

13)

Matrika

13a) Přehled počtu advokátů 3/2017
Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni
1. září 2017 je zapsáno celkem 13 007 advokátů a 3 108 advokátních koncipientů.
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JUDr. Macková dále zmínila v souvislosti s novelou ZA vysoký nárůst oznámení advokátů o
výkonu funkce školitele a problémy s tím související.

14)

Výchova

14a) Návrh rámcového programu seminářů 2018
JUDr. Miketa předkládá návrh rámcového programu seminářů pro rok 2018. Představenstvo
návrh schvaluje.

14b) Návrh termínů vstupních školení 2018
JUDr. Miketa předkládá návrh vstupních školení v roce 2018. Představenstvo návrh
schvaluje.

14c) Termíny konání zkoušek mediátora 2017 – II. pololetí
Představenstvo bere na vědomí termíny konání zkoušek mediátora v druhém pololetí roku
2017.

14d) Návrh termínů advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a srovnávacích zkoušek
2018
JUDr. Luhan předkládá představenstvu návrh advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a
srovnávacích zkoušek pro rok 2018. Představenstvo návrh schvaluje.
Mgr. Němec v této souvislosti tlumočí stanovisko některých zkušebních komisařů
s požadavkem na znovu zařazení oboru hmotného práva do školení. Tento podnět se
postupuje nově zvolenému představenstvu.

15)

Různé

15a) Zápis ze zasedání kontrolní rady
Představenstvo bere na vědomí zápis z výjezdního zasedání kontrolní rady ze dne 25. 5. 2017.
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní rady ze dne 23. 6. 2017.

15b) Předložení stížnostního spisu
Představenstvo bere na vědomí sdělení předsedy KR a záležitost postupuje JUDr. Milanovi
Hoke k dalšímu opatření.
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15c) Zpráva o průběhu konference Karlovarské právnické dny
Představenstvo bere na vědomí zprávu JUDr. Vladimíra Zoufalého o průběhu letošní
konference Karlovarské právnické dny.

15d) Školení advokátů a zaměstnanců ČAK v souvislosti s AML
Předseda předložil představenstvu podnět ve věci povinného proškolování zaměstnanců dle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování
terorismu a stanovisko vedoucího LO. Po diskuzi představenstvo ukládá tajemníkovi, aby ve
spolupráci s JUDr. Schejbalovou analyzovali a případně provedli potřebné školení zejména
zaměstnanců ČAK na kontrolním oddělení.

15e) Nabídka spolupráce – online platformy
Předseda předložil představenstvu návrh tvůrčího týmu na záměr platformy na poskytování
online právních služeb prostřednictvím internetu (lefensor.eu). Představenstvo rozhodlo o
tom, že nabídku neakceptuje. ČAK má vlastní samostatnou koncepci pro řešení této
problematiky.

15f) Návrhy na oddlužení advokátů – podnět
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

15g) Potvrzení o přítomnosti klienta ve věznici
Předseda informoval o žádosti Mgr. Martina Začala ve věci účtování promeškaného času
v době návštěvy věznice. Věc se postupuje sekci pro advokátní tarif. V ostatním se
konstatuje, že dotaz Mgr. Začala byl adresován výboru VOPOZA.

15h) Memorandum o spolupráci mezi JČP a právnickými profesními organizacemi
Předseda předložil představenstvu dopis JČP ze dne 10. 8. 2017 s navrhovaným
memorandem o spolupráci, jehož přílohou jsou zásady etického chování právníků a pozvánka
na společné setkání Pražského sdružení JČP se zástupci právnických profesních komor a
spolků, které se koná dne 25. 9. 2017 od 18:00 hod. ve Werichově vile.
Po obsáhlé diskuzi se představenstvo většinově shodlo na názoru, že lze iniciativu na tomto
poli jen uvítat, avšak z hlediska postavení ČAK a stávajícího představenstva je načasování
velmi nevhodné. Představenstvo tak nemá ani časový prostor ani mandát nebo kompetenci
bez dalšího podobné memorandum tohoto obsahu a významu vyjednat a uzavřít bez toho,
aniž by jeho obsah včetně obsahu zásad byl projednán v širším kolokviu volených orgánů
ČAK i regionů, a to v situaci, kdy se ČAK na přípravě obsahu memoranda neměla možnost
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podílet. Odstupující představenstvo proto nemůže pověřit stávajícího předsedu podpisem
memoranda, nicméně nově zvolené vedení ČAK se k uvedené iniciativě vyjádří a případně
připojí anebo připojí s výhradami. Nelze totiž opomenout to, že ČAK jako první právnická
profese přijala dnes platný etický kodex již v roce 1996 a je také vázána etickým kodexem
CCBE. Za porušování etických pravidel jsou advokáti postihování v kárných řízeních.

15i) Projekt hodnotící činnost advokátů
Předseda předložil představenstvu dopis spolku DATOS – data o spravedlnosti z. s. ve věci
zpřístupňování informací o činnost advokátů v soudních řízeních před NS, NSS a ÚS.
JUDr. Justoň doplnil informaci o právní souvislosti, jednak o ochraně osobních údajů, jednak
Zákona č. 106/1999 Sb. Po obsáhlé diskuzi se představenstvo shodlo na tom, že se na činnosti
tohoto spolku nebude nijak podílet a ukládá JUDr. Schejbalové projednat obsah dopisu
jmenovaného spolku s jeho zástupcem i s předsedy dotčených soudů. Představenstvo
považuje tuto činnost spolku spočívající ve zpracování osobních údajů advokátů a jejich
klientů bez jejich souhlasu za činnost nedovolenou. Představenstvo ukládá tajemníkovi učinit
podnět na ÚOOU. Tajemník dále poukazuje na zavádějící pojem čeští advokáti a možný
přestupek dle poslední novely ZA.
NEVEŘEJNÁ ČÁST
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI

V rámci bodu Různé seznámila JUDr. Vidovičová představenstvo s žádostí České asociace
právniček o podporu konference na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy
na zdraví – II“ dne 6. 10. 2017. Představenstvo souhlasí s pořádáním akce a ukládá
Mgr. Danilišin kontaktovat ČAP; Komora pro účely akce zajistí prostory v paláci Dunaj, malé
občerstvení a zveřejnění v News.

JUDr. Sedlatý navrhuje, aby představenstvo schválilo příspěvek na sportovní hry advokacie
2017 v Nymburce ve výši 90.000 Kč.
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen.

Poté prohlásil předseda jednání za ukončené.

Zapsal: Filip Anton

Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym
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