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Zápis 
z jednání 21. schůze představenstva ČAK, která se konala ve dnech 10. - 11. 10. 2011 

v zasedací místnosti v Kaňkově paláci 
 

 
 

Přítomni: 13,00 - dr. Vychopeň, dr. Brož, dr. Pejchal, dr. Poledník, dr. Miketa,                       
dr. Smejkal, dr. Uhlíř, dr. Vidovičová, dr. Žižlavský, dr. Mrázek, dr. Mikš, dr. Sedlatý, dr. 
Čáp, dr. Krym, dr. Chaloupková, dr. Syka,  dr. Justoň,  
 
Omluveni: dr. Papež, dr. Všetečka 
 
 
ad 1/ Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm.a) ZA 
 
Neveřejná část 
 
Konec neveřejné části 
 

Se souhlasem přítomných členů představenstva přistoupeno k projednání bodu 2. – 
kontrola zápisu 20. schůze. 
 

Předseda konstatuje, že ve spolupráci s tajemníkem vypracoval podnět Nejvyššímu 
státnímu zastupitelství ve věci „vinklářství“. 

 
Problematika spisového a skartačního řádu bude projednána v rámci bodu různé. 
 
Předseda konstatoval, že vypracoval návrh dodatku s firmou Blažek a.s. ve věci 

možnosti poskytování licencí, z časových důvodů dodatek ještě nebyl podepsán. 
 
Předseda informoval o tom, že jednal s děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

a obdržel informaci, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy zřizuje možnost dodatečného 
studia v hlavních oborech práva pro absolventy zahraničních škol. Tímto postupem fakulta 
vychází vstříc požadavkům na doplnění studia absolventů zahraničních škol v souladu 
s českým právním řádem. 

 
Tajemníkovi se ukládá kontaktovat děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy za 

účelem zjištění přesných informací a jejich poskytnutí na webovou stránku ČAK. 
 
Zjištění přípravných nákladů ve VIS a registru ČSÚ je předloženo do různého.  
 
Materiály Rakouské advokátní komory ve věci depozitních úschov budou projednány 

v rámci bodu různé. 
 
S přihlédnutím k výsledkům advokátních zkoušek je zítřejším bodem jednání i přijetí 

rozhodnutí o osobě stálého zástupce ČAK v Bruselu, které se bude konat v 11.00 hodin.  
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Předseda seznámil členy představenstva s tím, že inicioval a zorganizoval jednání 
mezi C.H.Beck a JUDr. Jaroslavem Svejkovským, který bude vedoucím autorského kolektivu 
pro vypracování Komentáře zákona o advokacii. 

 
Konstatuje se splnění úkolu tajemníkem ve věci LRS Point. 

 
 
 
bod 3) – legislativa 
 
Návrh na změnu vyhlášky č., 484/2000 Sb., připomínkové řízení 
 
Neveřejná část 
 

  
 

Konec neveřejné části. 
 
Po diskuzi představenstvo rozhodlo jednomyslně tak, že navrhovanou úpravu odmítá jako 
nepotřebnou, nesystémovou a nevhodnou, porušující práva věřitelů a zvýhodňující osoby, 
které řádně a včas neplní své povinnosti a stávající úprava je dostatečná a přiměřená. 
Předsedovi ČAK se ukládá ve spolupráci s tajemníkem a legislativním odborem ČAK a ve 
spolupráci se sekcí pro advokátní tarif ČAK, zpracovat výše uvedené stanovisko jako 
stanovisko ČAK k předloženému návrhu. 
 
Předseda ve spolupráci s dr. Mokrým informoval o vývoji projednání návrhu zákona o 
mediaci, kde je v průběhu října plánováno druhé a třetí čtení. Dr. Justoňovi se ukládá sledovat 
a informovat předsedu o dalším vývoji věci. 
 
 
Neveřejná část 
 
 
Konec neveřejné části 
 
 
bod 4) – mezinárodní odbor 
 
Předseda zahájil projednání bodu 4.  
Dr. Mokrý předložil písemnou informaci, která se týkala informací se CCBE v záležitosti 
veřejné konzultace Evropské komise k otázce využití externích datových prostor („Cloud 
computing“), diskuze o úvahách o zrušení Evropských advokátních směrnic, kde CCBE vyvíjí 
mimořádnou aktivitu, zejména proto, že úprava se osvědčila a je považována za vhodnou, 
dále problematiku minimálních pravidel pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, 
vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech a problematice hromadných 
žalob. Dále zmínil, že Andorská advokátní komora předložila žádost o přijetí do CCBE jako 
pozorovatele a doplnil, že program Penal Net bude obsahovat jeden ze základních pilířů, jímž 
je kódovaná videokonference.  
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Dr. Mokrý předložil ke schválení návrh dohody s Barcelonskou AK (připomíná se, že tato věc 
byla již předmětem jednání zářijového představenstva), představenstvo návrh schvaluje a 
ukládá předsedovi smlouvu uzavřít. 
 
 
Na návrh předsedy představenstvo souhlasí se zařazením bodu 5. – Právní režim hrobky J. N. 
Kaňky a možné náklady na opravu na zítřejší jednání představenstva. 
 
Poté tajemník konstatoval k volbám do funkcí v představenstvu, které se budou konat 
následující den, že na jeho výzvu k ohlášení kandidatury reagovali a svoji kandidaturu dosud 
řádně ohlásili: 
 
JUDr. Martin Vychopeň – ohlásil kandidaturu na funkci předsedy ČAK 
JUDr. Jan Brož – ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy 
JUDr. Antonín Mokrý – ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy 
JUDr. Aleš Pejchal – ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy  
 
JUDr. Petr Poledník – ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy dohlížející na činnosti 
pobočky v Brně 
JUDr. David Uhlíř – ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy 
 
Jednání představenstva bylo dne 10. 10. 2011 skončeno v 16:40 hodin s tím, že se bude 
pokračovat dne 11. 10. 2011 v 9:00 hodin. 
 
 
 
Jednání dne 11. 10. 2011 
 
Přítomni: 9,00 - dr. Vychopeň, dr. Brož, dr. Pejchal, dr. Poledník, dr. Miketa, dr. Uhlíř,               
dr. Vidovičová, dr. Žižlavský, dr. Glatzová, dr. Čáp, dr. Sedlatý, dr. Krym, dr. Chaloupková, 
dr. Syka 
 
Omluveni : dr. Papež, dr. Všetečka, dr. Mikš 
 

Předseda zahájil v 9.00 projednání bodu 1. 
 

V souladu s ustanovením článku 7 odst. 2 organizačního řádu předkládá předseda 
představenstva návrh na určení počtu místopředsedů před zahájením volby. Poznamenává se, 
že toto hlasování je veřejné a předseda navrhuje, aby představenstvo rozhodlo tak, že počet 
místopředsedů je čtyři. Předseda se dotázal na protinávrhy, bez protinávrhů. 

 
Pro  :  9   Proti  :  0  Zdržel se  :  0 
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Předseda překládá představenstvu návrh na usnesení o volbě, kdy obsahem návrhu je to, aby 
funkční období nově zvoleného předsedy a čtyř místopředsedů bylo dva roky s tím, že toto 
funkční období počíná dnem 21. 10. 2011 a končí 21. 10. 2013.  
 
Pro  :  9   Proti  :  0  Zdržel se  :  0 
 
 
V souladu s bodem 1. dnešního programu jednání předseda přednesl návrh na složení volební 
komise pro volbu předsedy a místopředsedů představenstva ČAK. Navrhuje, aby členy 
volební komise byl JUDr. Ladislav Krym, JUDr. Petr Čáp a JUDr. Bohuslav Sedlatý. 
 
Předseda předložil návrh na to, aby o všech členech volební komise bylo rozhodováno jedním 
veřejným hlasováním. 
 
Pro  : 10   Proti  :  0  Zdržel se  :  0 
 
Předseda se dotázal na protinávrhy na složení volební komise, žádné nebyly, předseda dal 
hlasovat o návrhu. 
 
Pro  :  10   Proti  :  0  Zdržel se  :  0 
 
Volební komise se odebrala k poradě, na níž zvolila svým předsedou JUDr. Bohuslava 
Sedlatého. 
 
Po diskuzi se představenstvo ČAK rozhodlo provést volbu předsedy a místopředsedů 
podle těchto zásad:  
 

a) volba je přímá, rovná a tajná 
b) na konání voleb dohlíží volební komise, která provádí sčítání hlasů a vyhlašuje 

výsledky voleb 
c) k volbě předsedy budou použity volební lístky opatřené jménem kandidáta, 

razítkem ČAK, podpisem předsedy volební komise a slovy ANO a NE, volitelé 
vyjádří svoji volbu zakroužkováním jednoho slova ANO, NE 

d) předsedou komory je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů 
hlasujících členů představenstva; toto pravidlo platí i pro volbu místopředsedy 
komory dohlížejícího na činnost pobočky 

e) k volbě ostatních místopředsedů komory se použijí volební lístky opatřené jmény 
všech kandidátů na místopředsedy s výjimkou jména kandidátů na 
místopředsedu dohlížejícího na činnost pobočky, razítkem ČAK a popisem 
předsedy volební komise. Volitelé vyjádří svoji volbu tak, že označí jméno jimi 
voleného kandidáta podtržením. Takto lze označit jména maximálně tří 
kandidátů na jednom volebním lístku. Volební lístek, na němž budou označeni 
více než tři kandidáti je neplatný. Za místopředsedy jsou zvoleni tři kandidáti 
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s nejvyšším počtem hlasů hlasujících členů představenstva s tím, že minimální 
počet hlasů je šest.  

f) obdrží-li více kandidátů shodný nejnižší počet hlasů, je zvolen jen ten či ti 
kandidáti, kteří získali více hlasů než kandidáti s nejnižším počtem hlasů, 
minimálně však šest hlasů 

g) nedojde-li ke zvolení v prvním kole voleb, volby se opakují s tím, že kandidovat 
v druhém kole voleb mohou pouze kandidáti, kteří nebyli zvoleni v prvním kole 
voleb 

h) v druhém kole voleb je zvolen ten kandidát, který obdrží větší počet hlasů, 
nejméně však šest, nebude-li takto kandidát zvolen, volby se znovu opakují 

i) ve třetím kole voleb mohou kandidovat pouze kandidáti, kteří kandidovali ve 
druhém kole voleb a nebyli zvoleni 

j) ve třetím kole voleb bude zvolen ten kandidát, který bude mít více hlasů, nejméně 
však čtyři 

k) nedojde-li ani ve třetím kole ve zvolení rozhodne mezi kandidáty los 
 
Předseda se dotázal na pozměňovací návrhy, žádné nebyly.  
 
Hlasování :  
 
Pro  : 9   Proti  :  0  Zdržel se  :  0 
 
Bylo přistoupeno k volbám. 
 
V 10.30 hodin předseda volební komise dr. Sedlatý oznámil výsledky voleb :  
Předsedou ČAK byl zvolen JUDr. Martin Vychopeň, místopředsedou pověřeným 
dohledem nad činností pobočky v Brně dr. Poledník a dalšími místopředsedy dr. Brož, 
dr. Mokrý, dr. Pejchal. 
 
 
Přistoupeno k bodu 5. – různé 
 

a) projekt – internetová služba pro advokáty (Robert Divíšek) 
 

Tajemník přednesl dotaz autorů projektu internetová služba pro advokáty s písemnou 
prezentací tohoto projektu s tím, že představenstvo by mělo posoudit soulad takového 
projektu, resp. možnosti pro advokáty podílet se na tomto způsobu poskytování právní 
pomoci.  

Dr. Žižlavský doporučuje, aby tato problematika byla zkoumána i z širšího hlediska, 
zejména s přihlédnutím k tomu jak se k tomu staví advokátní komory v Evropě. 

Dr. Miketa uvedl, že z obsahu písemné prezentace vyplývá, že jde o zprostředkovávání 
právních služeb, což není pro komoru podle etického kodexu přípustné. 

V obsáhlé diskuzi vystoupila většina členů představenstva s tím, že zejména dr. Žižlavský 
uvádí, že průnik internetu do oblasti právních služeb a do poskytování právní pomoci 
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prostřednictvím internetu je fenomén doby a je zapotřebí se tomu náležitě věnovat a vedení 
ČAK by mělo této věci věnovat potřebnou pozornost. 

Po diskuzi představenstvo přijalo závěr, že předložený projekt internetové služby pro 
advokáty je v rozporu s platnými etickými pravidly. Místopředsedovi pro legislativu se ukládá 
projednat tuto problematiku v sekcích a v kolegiu s tím, že lednové představenstvo bude 
zaměřeno na diskuze a rozhodování o této problematice v rámci diskuze o novelizaci etických 
pravidel. 

 
 

S odvoláním na rozhodnutí zářijového představenstva byl na program představenstva zařazen 
bod představení vítězky výběrového řízení na obsazení zastoupení ČAK v Bruselu 
stálým představitelem - JUDr. Terezy Nekovářové, která se členům představenstva 
představila a krátce je seznámila se svým záměrem vedení zastoupení ČAK v Bruselu. Po 
diskuzi, v níž se jednotliví členové představenstva dotazovali zejména na programové a 
koncepční záležitosti, předseda poděkoval JUDr. Nekovářové za účast. Následně předseda 
předložil představenstvu návrh na schválení personálního obsazení zastoupení ČAK v Bruselu 
JUDr. Terezou Nekovářovou.  
 
Pro  : 7   Proti  :  0   Zdržel se :  0 
 
Představenstvo pověřuje dr. Mokrého, aby ve spolupráci s mezinárodním odborem a                 
JUDr. Doležalovou provedl všechny potřebné úkony a zahájil trvalý provoz bruselského 
zastoupení ČAK. 
 

b) informace o zahájeném trestním řízení a postupech policie vůči advokátovi (AK 
Jana Kalvody) 

 
Neveřejná část  
Konec neveřejné části 
 
 

c) žádost Michala Šimona ohledně ankety Český papaláš roku – poskytnutí 
prostoru podloubí Kaňkova paláce 

 
Předseda seznámil členy představenstva s žádostí agentury Joes Garage na dočasný 

pronájem podloubí Kaňkova paláce.  
Po diskuzi představenstvo rozhodlo tak, že s dočasným poskytnutím prostoru nesouhlasí a 

to zejména s přihlédnutím k tomu, že je to v rozporu s běžným provozem podloubí a mohlo 
by hrozit nebezpečí škod, pro které je podloubí po skončení pracovní doby uzavíráno.  

K doplnění dr. Uhlíře se dodává, že případné poskytnutí podloubí Kaňkova paláce 
k tomuto účelu by bylo v rozporu s požadavkem důstojnosti advokacie. 
 

d) zpráva o činnosti pobočky ČAK v Brně za měsíc září 2011 
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Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti pobočky ČAK v Brně. S přihlédnutím ke 
kapacitě brněnské pobočky se odboru pro vnější vztahy ukládá průběžně informovat advokáty 
o volné kapacitě na vydávání nových průkazů advokáta. 
 

e) informace Ministerstva vnitra o elektronické spisové službě 
 

Představenstvo bere na vědomí stanovisko Ministerstva vnitra, které podal Mgr. Ondřej 
Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví, v níž se 
uzavírá, že ČAK nemusí zavádět elektronickou spisovou službu. 

Tajemníkovi se ukládá, aby ve spolupráci s legislativním odborem o tomto závěru 
informoval národní archiv.  

 
Dr. Miketa splnil úkol provedení analýzy problematiky základního registru ČSÚ a matriky, 
představenstvo tento závěr bere na vědomí. 
 
Představenstvo bere na vědomí informaci ze zasedání Kontrolní rady ČAK z 9. 9. 2011. 
 

f) návrh dr. Všetečky ohledně rozšíření Sekce veřejného práva 
 

Předseda dále předložil návrh dr. Jiřího Všetečky, předsedy sekce veřejného práva na 
rozšíření stávajícího členů o tři členy a to JUDr. Jana Luhana, JUDr. Ondřeje Trubače,                  
PhDr. LLM a JUDr. Ing. Václava Pátka. 
 
Předseda dal o návrhu hlasovat:  
 
Pro  :  8   Proti :   0   Zdržel se :         0 
 
Návrh byl schválen. 
 
 
Předseda informoval přítomné o dopisu předsedy Nejvyššího správního soudu ve věci 
společného semináře se zaměřením na kárnou agendu a ustanovování advokátů. Po diskuzi 
předseda pověřuje dr. Sedlatého, aby v otázkách organizaci semináře jednal za ČAK s               
JUDr. Kateřinou Šimáčkovou s doporučením, aby problematika ustanovování byla z tématu 
prvního semináře byla vyřazena a aby jí byl věnován samostatný seminář. 
Předseda dále doplnil, aby prvního semináře se za ČAK zúčastnilo cca 15-20 advokátů 
s důrazem na to, aby byl seminář seminářem pracovním. 
 
 
bod 5) z prvního dne jednání představenstva - informace o pořádání sbírky na obnovu 
hrobky J. N. Kaňky. 
Předseda seznámil členy představenstva s obsáhlým materiálem, který obsahuje analýzu 
právního režimu možné sbírky na obnovu hroby J. N. Kaňky včetně souvislostí daňových a 
právních. Představenstvo v této věci zatím nečiní konkrétní rozhodnutí, ukládá předsedovi, 
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aby ve spolupráci s tajemníkem a dr. Uhlířem jednali o výhodnějších variantách financování 
této akce. 
Předsedovi se ukládá, aby průběžně podával představenstvu zprávu v této věci.  
 
 
Konstatuje se splnění úkolu mezinárodního odboru, který pro potřeby rozhodování 
představenstva předložil českou verzi stanov „elektronické knihy depozitních úschov pro 
advokáty Rakouské advokátní komory“. 
 
 
Opakování advokátní zkoušky 
 
Neveřejná část 
 
Konec neveřejné části 
 
 
Žádost o zápis do seznamu advokátů. 
 
Neveřejná část 
 
Konec neveřejné části 
 
 
Žádost o vydání nové Knihy o prohlášeních o pravosti podpisů. 
 
Neveřejná část 
 
Konec neveřejné části 
 
 
Předseda přednesl žádost JUDr. Ladislava Jiráska o poskytnutí příspěvku ČAK na 
konání tradičního XIX. celostátního turnaje advokacie v tenise ve výši 34.312,- Kč.               
JUDr. Lenka Vidovičová činí návrh na to, aby ČAK poskytla příspěvek v polovině 
požadované výše. 
 
Předseda dal o protinávrhu dr. Vidovičové hlasovat. 
 
Pro  :  1   Proti :   6  Zdržel se  :  3 
 
Poté dal předseda hlasovat o předloženém návrhu. 
 
Pro  : 6   Proti  :  1  Zdržel   :  3 
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Konstatuje se, že byl schválen příspěvek ve výši 34.312,- Kč. 
 
 
bod 6) – náměty členů a náhradníků představenstva 
 
Dr. Smejkal připomíná, že opětovně nebyla v materiálech pro členy představenstva připojena 
zpráva matriky. Připomíná dále, že je polovina funkčního období, a proto by představenstvo 
mělo revidovat plnění volebního programu a plnění usnesení posledního Sněmu ČAK. V této 
souvislosti také připomíná, resp. činí dotaz na postup prací na opravu nádvorní budovy ČAK 
v Praze a využití tzv. garsoniér v tomto domě umístěných. K tomu předseda pouze stručně 
uvádí, že pokračuje v jednání s dr. Sukem a dalšími osobami, která směřují na vydání 
povolení na opravu této budovy. 
Předsedovi se ukládá projednat předkládání zpráv a to i v souvislosti s průběžným 
oznamováním vyškrtnutých advokátů předsedům krajských soudů.  
 
 
 Další náměty a připomínky k projednání nebyly, proto předseda poděkoval přítomným 
za účast a v 13.00 hod. jednání 21. schůze představenstva ukončil. 
 
 
Zapsala: Mgr. Olga Šenfeldová  Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym 
 


