
 

 
 

 

Zápis z 6. schůze představenstva, která se konala ve dnech  
10. a 11. března 2014 v Kroměříži 

10. února 2014 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Vladimír Papež 
JUDr. Petr Poledník 
JUDr. David Uhlíř 
 

JUDr. Vladimíra Glatzová 
JUDr. Radim Miketa 
Mgr. Robert Němec 
JUDr. František Smejkal 
JUDr. Lenka Vidovičová 
JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Štěpán Holub 
JUDr. Jiří Všetečka 
JUDr. Petr Čáp  
JUDr. Jan Mikš 
 
JUDr. Irena Schejbalová 
PhDr. Iva Chaloupková 

OMLUVENI: 

JUDr. Tomáš Matějovský  
JUDr. Petr Mrázek 

JUDr. Jaroslav Svejkovský 
JUDr. Bohuslav Sedlatý 

JUDr. Jan Luhan 
JUDr. Ladislav Krym 

 

1) Kontrola úkolů podle zápisu (JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym) 

Konstatuje se splnění úkolu legislativního odboru zveřejnit změnu etického kodexu ve Věstníku 
ČAK. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Mgr. Němec informoval o výběrovém řízení na obsazení výkonného redaktora BA. Výběrová 
komise doporučila Dr. Hanu Rýdlovou. V této souvislosti Mgr. Němec dále informuje o tom, že 
JUDr. Blanickému se podařilo zařadit BA mezi recenzované časopisy. 

Trvá úkol předsedovi projednat záležitost týkající se služby DINO s ředitelem České pošty. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

Trvá úkol předsedovi a Dr. Papežovi s MSp ČR a na úrovni krajů s předsedy krajských soudů 
prostřednictvím regionálních zástupců problematiku aplikace § 38 a 39 trestního řádu. 

Předseda informoval přítomné o tom, že projednal s ministryní problematiku novelizace 
kontrolního řádu s tím, že s ohledem na stav legislativních prací bude v průběhu tohoto roku ve 
spolupráci s ČAK připravená kompletní novela. 

Trvá úkol předsedovi jednat na úrovni ÚOHS a MMR ČR o možných změnách právní úpravy. 
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2) Legislativa 

2a) Informace pro veřejnost o advokátních úschovách 

JUDr. Papež předložil představenstvu návrh informace pro veřejnost o advokátních úschovách. 
Představenstvo s drobnými výhradami vzešlými z diskuse, které uložilo JUDr. Papežovi 
samostatně zapracovat, materiál schvaluje k publikaci. 

2b) Informace o návrhu plánu legislativních prací vlády 

JUDr. Papež předložil členům představenstvo plán legislativních prací vlády, který předložilo 
MSp ČR a v němž nejsou obsaženy podněty ČAK. K tomu doplňuje předseda, že osobně jednal 
s ministryní spravedlnosti o tom, že ČAK řádně a včas doručila MSp ČR své podněty a 
připomínky k plánu legislativních prací, avšak tyto nebyly bez jakéhokoli vyjádření do plánu 
zahrnuty. Ministryně přislíbila kontrolu uvedeného. 

2c) Informace o sněmovním tisku 107 (novela o.s.ř.) 

Předseda, JUDr. Uhlíř a JUDr Papež seznámili členy představenstva s průběhem jednání v UPV 
ve věci parlamentního tisku č. 107. Předseda předložil členům představenstvo vyjádření ČAK 
k návrhu zákona a analytický materiál „odměna advokáta v soudním řízení“. Tyto materiály 
byly rozeslány členům ÚPV a MSp ČR a byly projednávány jako reakce na zmíněný 
parlamentní tisk. V průběhu diskuse vystoupili členové představenstva s podnětem k dalšímu 
doplnění těchto materiálů včetně ústavně právní argumentace čl. 36 a 40 LZPS. Legislativnímu 
odboru se ukládá materiál o tuto argumentaci doplnit. V této souvislosti předseda dále 
informoval, že další jednání ÚPV se uskuteční zítra. Odboru tiskovému se ukládá tyto materiály 
zveřejnit na webu ČAK. V této souvislosti se protokol doplňuje o stanovisko JUDr. Uhlíře 
k parlamentnímu tisku č. 106, že je zásadně v zájmu klientů, aby byla zachována svobodná 
volba exekutorů. JUDr. Všetečka dále v souvislosti s navrhovaným tiskem č. 107 vyjadřuje 
názor, že přijetí takové úpravy by mohlo vyvolat celou řadu žalob proti státu ve věci přiznání 
náhrady nákladů za právní zastoupení. Hodnocení dopadu na státní rozpočet se dle jeho názoru 
nejeví v této souvislosti jako správné. 

Představenstvo po diskusi jmenuje Mgr. Roberta Němce do pracovní skupiny k přípravě zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob. 

3) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý) 

3a) Dotazník CCBE 

Představenstvo bere na vědomí návrh vyplněného dotazníku k nadaci CCBE – schvaluje bez 
výhrad. 
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3b) Domovní prohlídky 

Představenstvo bere na vědomí materiál o domovních prohlídkách z pohledu evropského práva. 
Ukládá odboru MEZ předat tento materiál JUDr. Brožovi k dalšímu použití a zvážit případnou 
publikaci tohoto materiálu. 

3c) Shrnutí činnosti bruselského zástupce 

Představenstvo bere na vědomí shrnutí činnosti bruselského zástupce. Předseda informoval 
členy představenstva o tom, že na základě podnětu ministryně spravedlnosti vyjádřil zájem o 
spolupráci stálý velvyslanec ČR při EU Martin Povejšil. Odboru MEZ se ukládá zahájit 
s jmenovaným jednání. 

3d) ERA 

Předseda seznámil členy představenstva s tím, že na základě schvální představenstva uzavřel 
příslušnou smlouvu s Akademií evropského práva a představenstvo doporučuje předložené 
články publikovat v BA. 

3e) Seminář ESLP 

Představenstvo projednalo danou problematiku a vzhledem k tomu, že nedojde k navýšení 
rozpočtu, nemá námitek. 

3f) Polský projekt 

Dr. Mokrý předložil k projednání návrh polské delegace tlumočený prostřednictvím bruselské 
zástupkyně ČAK s návrhem účasti na projektu „Advokát na evropské úrovni“. Jde o projekt, 
který zajišťuje Národní rada právních poradců ve spolupráci s Evropskou asociací advokátů a 
advokátními komorami dalších členských států EU. Smyslem projektu je vzdělávání advokátů 
v principech a předpisech EU, zejm. v záležitosti listiny základních práv Evropské unie. Od 
partnerů nejsou požadovány žádné finanční příspěvky na projekt – spolupráce by spočívala ve 
vyslání dvou až tří osob – expertů na problematiku základních práv a listiny základních práv 
EU. Rozpočtově nemá projekt žádné dopady, neboť náklady jsou hrazeny Národní radou 
právních poradců. Členové představenstva se vyzývají, aby do jednoho týdne přeložili na odbor 
MEZ návrhy pro obsazení tohoto projektu. 

3g) IBA v Bruselu 

Dr. Mokrý předložil k projednání podnět bruselské zástupkyně ČAK na příspěvek pro účastníky 
IBA Bar Leaders’ Meeting, jež se uskuteční v Bruselu ve dnech 21. - 22. května 2014 v částce 
500 EUR. Podrobně odůvodnil navrhovaný výdaj a představenstvo jednomyslně výdaj 
schválilo. 
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4) Matrika 

4a) Přehled počtu advokátů 

Představenstvo bere na vědomí přehled odboru matriky, z něhož se zjišťuje, že ke dni 
28. 2. 2014 je zapsáno celkem 11.500 advokátů a 3.466 koncipientů. 

5) Havarijní stav serverů ČAK 

5a) Analýza situace 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

6) Regionální střediska 

Předseda zahájil projednání bodu 6 – regionální střediska. 

JUDr. Schejbalová předložila představenstvo návrh na schválení plánu regionálních středisek 
v roce 2014. Po diskusi byl plán regionálních středisek jednomyslně schválen. 

JUDr. Schejbalová předkládá dále informaci Mgr. Strossové k problematice principu 
hospodaření regionálních středisek, komunikaci s JUDr. Romanem Premusem a předpis – 
Principy hospodaření regionálních středisek ČAK se zdůrazněním zejména čl. 4, podle nějž jsou 
příjmy získané z příjmů regionů příjmy ČAK a nenavyšují automaticky prostředky z rozpočtu 
ČAK určené pro regiony, nicméně však mohou byt zohledněny při žádosti regionu o navýšení 
prostředků, o kterém rozhoduje představenstvo. Po krátké diskusi se ukládá JUDr. Petru 
Mrázkovi, aby s tímto závěrem a obsahem diskuse ve spolupráci s JUDr. Schejbalovou seznámil 
regionální zástupce. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

7) Výchova 

Předseda předložil členům představenstva zápis z plenárního zasedání zkušební komise ČAK ze 
dne 3. 12. 2014. Představenstvo zápis bere na vědomí. Předseda dále předložil návrh změny 
advokátního zkušebního řádu. 

Po diskusi představenstvo ukládá předsedovi, aby návrhy projednal na úrovni MSp ČR ve 
spolupráci s JUDr. Papežem a JUDr. Miketou a aby v této souvislosti zjistil první zkušenosti 
s aplikací nového zkušebního řádu se Slovenskou advokátní komorou a projednání materiálu se 
odročuje na červnové zasedání představenstva. 

  



Zápis z 6. schůze jednání představenstva, která se konala ve dnech  
10. a 11. března 2014 v Kroměříži 
 

5 
 

 

Představenstvo bere na vědomí průběh a výsledky advokátních zkoušek v roce 2013. 

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

8a) Úprava školícího střediska v paláci Dunaj 

Předseda předložil návrh posílení vzduchotechniky v aule a rozšíření sociálního zařízení ve 
školícím středisku ČAK v Dunaji.  Po krátké diskusi, v níž vystoupil JUDr. Uhlíř, který 
doporučil podobným způsobem revidovat chlazení a topení v kancelářích a poté, kdy JUDr. 
Smejkal potvrdil připravenost rozpočtu pro podobná opatření, dal předseda o předloženém 
návrhu hlasovat. 

Pro: 10 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Představenstvo schvaluje posílení vzduchotechniky v aule a rozšíření sociálního zařízení ve 
smyslu předloženého návrhu. Pověřuje předsedu a vedoucí hospodářského odboru realizací 
celého projektu. 

8b) VOPOZA 

Předseda předložil členům představenstva podnět VOPOZA č. 10/01077FO ze dne 3. 3. 2014. 
Po obsáhlé diskusi se ukládá předsedovi podnět projednat s VOPOZA a ve spolupráci 
s JUDr. Nespalou připravit souhrnný materiál o činnosti výboru s analýzou způsobu aplikace a 
pochybení při domovních prohlídkách prováděných u advokátů a zprávu o činnosti za rok 2013 
a předložit ji představenstvu k projednání. Současně s tím se pověřuje předseda, aby požádal 
předsedu výboru o analýzu a návrh dalších právních kroků, které by eliminovaly negativní 
dopady těchto prohlídek. 

8c) Výbor zákonné advokátní mlčenlivosti 

Předseda předložil představenstvu návrh JUDr. Jana Brože na jmenování řídícího výboru pro 
zákonnou advokátní mlčenlivost. Představenstvo schvaluje členy tohoto výboru JUDr. Jana 
Brože, JUDr. Irenu Schejbalovou, JUDr. Kateřinu Krzysztyniak, Ph.D., JUDr. Milana Hokeho, 
JUDr. Romana Lamku, Ph.D. a Mgr. Petra Svobodu jako tajemníka. 

Představenstvo bere na vědomí zápis z 1. jednání výboru zákonné advokátní mlčenlivosti  

d) Karlovarské právnické dny 

Předseda předkládá dopis JUDr. Vladimíra Zoufalého s návrhem dohody o spolupráci s ČAK na 
Karlovarské právnické dny 12. 6. – 14. 6. 2014. 

Předsedovi se ukládá v této věci dál jednat, aby program zahrnoval i aktuální advokátní témata.  
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9) Náměty členů a náhradníků představenstva 

Na základě návrhu JUDr. Poledníka předseda jmenuje jako náhradníka smírčí komise za 
JUDr. Karase JUDr. Všetečku. 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

 

Předseda prohlásil jednání představenstva za ukončené. 
 

Zapsala: Miroslava Sedláčková Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym 


