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Zápis z 8. schůze představenstva České advokátní komory (ČAK, Komora), 

která se konala dne 21. června 2022 v zasedací síni ČAK, Národní 16, Praha 1 

 

21. června 2022 

PŘÍTOMNI: 

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. 

JUDr. Monika Novotná 

JUDr. Michala Plachká, LL.M. 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. 

Mgr. František Korbel, Ph.D.  

JUDr. Tomáš Sokol 

Mgr. Lukáš Trojan (od 15. hod.) 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

 

 

Mgr. Hana Gawlasová 

Mgr. Pavel Kroupa  

JUDr. Radim Miketa 

JUDr. Tomáš Herblich 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Bohuslav Sedlatý 

 

 

 

PhDr. Iva Chaloupková 

 

 

On-line: 

JUDr. Petr Čáp (od 12 hod.) 

 

 

 

 

OMLUVENI:  

JUDr. Robert Němec, LL.M. 

JUDr. Petr Toman, LL.M. 

JUDr. Michal Žižlavský 

 

 

 

Mgr. Kamil Blažek 

JUDr. Antonín Mokrý 

JUDr. Karel Brückler 

 

 

 

 

JUDr. Irena Schejbalová 

 

Zahájení schůze představenstva 

 

Předseda ČAK JUDr. Němec se schůze z naléhavých rodinných důvodů nemohl zúčastnit, 

proto se omluvil a vedením schůze pověřil místopředsedkyni představenstva JUDr. Moniku 

Novotnou.  

a) Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii (dále též 

jen „ZA“)  

 

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
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b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii (dále 

též jen „ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

c) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. a) a c) zákona o advokacii (dále 

též jen „ZA“)  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

d) Zastavení řízení   

NEVEŘEJNÁ ČÁST 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 

1) Kontrola úkolů ze zápisu ze 7. schůze představenstva (JUDr. Němec, JUDr. Čáp)  

K bodu 1/2/10i) – Elektronické formuláře Ministerstva spravedlnosti (MSp) a jejich 

změny:   

Úkol: JUDr. Miketa informoval o komplikacích, jež advokátům způsobují předem nehlášené 

změny funkcionalit interaktivních formulářů a navrhl, aby zástupci ČAK projednali se 

zástupci MSp možnost předchozího avíza změny funkčnosti interaktivních formulářů. 

Představenstvo s tímto postupem souhlasilo a pověřilo předsedu a tajemníka, aby na tento 

problém upozornili při některém z dalších jednání mezi zástupci ČAK a MSp.   

Úkol trvá. 

K bodu 1/3a) – Zpráva předsedy o činnosti:  

Úkol: Ad pracovní skupina pro novelizaci advokátního tarifu: Představenstvo tajemníkovi 

poté ukládá, aby pracovní skupinu informoval o žádosti představenstva, aby do advokátního 

tarifu bylo implementováno ustanovení, na jehož základě by do budoucna docházelo 

k automatické valorizaci advokátního tarifu v závislosti na inflaci.  

Splněno.  

K bodu 1/3c) – Advokátní úschovy ve Sberbank CZ, a.s.:  
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Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá JUDr. Justoňovi, aby společně 

s JUDr. Svobodou z odboru matriky a JUDr. Schejbalovou provedli celkovou revizi právní a 

stavovské úpravy advokátních úschov a navrhli případné legislativní úpravy de lege ferenda.  

Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK (LO nebo Legislativní odbor) připravil první pracovní 

návrh, který bude předložen těmto odborným sekcím ČAK: Sekci pro advokátní právo, Sekci 

pro soukromé právo a Sekci pro právo insolvenční k vyjádření.  

Splněno. Jelikož byl tento návrh sekcím zaslán spolu s dalšími dvěma předpisy, byl termín 

k vyjádření stanoven do konce července. 

K bodu 1/8b) – Charta UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti násilí:  

Úkol: Představenstvo po obsáhlejší diskusi uložilo zástupkyni v UIA JUDr. Dolanské 

Bányaiové, aby ve spolupráci s příslušnými odbornými sekcemi ČAK připravila podkladové 

stanovisko pro představenstvo, aby na některé z příštích schůzí mohlo kvalifikovaně 

rozhodnout o případné ratifikaci Charty UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy – oběti 

násilí.  

Úkol trvá. 

K bodu 2a) – Podnět JUDr. Brože:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje tajemníka, aby zaslal Ústavnímu 

soudu vyjádření, že ČAK v pozici amicus curiae přistupuje k řízení vedenému o návrhu 

Veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 

nařízení vlády č. 278/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb. 

Úkol splněn – podání ČAK bylo Ústavnímu soudu odesláno 17. června 2022.  

K bodu 2b) – Výsledky průzkumu o proplácení odměn a nákladů za obhajoby ex offo:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje předsedu a tajemníka, aby požádali  

předsedy krajských soudů, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti o odstranění výše 

uvedených nedostatků.  

Úkol trvá. 

K bodu 2d) – Prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje JUDr. Miketu, aby prostřednictvím 

advokátních médií informoval advokátní veřejnost o výsledcích průzkumu aplikace nových 

pravidel pro vstup advokátů do soudních budov účinných od počátku letošního roku.  

Úkol splněn – článek byl publikován v Advokátním deníku 9. června 2022.  

K bodu 2e) – Systém ocenění zasloužilých advokátů:  
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Úkol: Představenstvo České advokátní komory schvaluje záměr zavést advokátní 

vyznamenání. V této souvislosti ukládá JUDr. Maisnerovi, aby ve spolupráci s Legislativním 

odborem připravil do 30. června 2022 návrh stavovského předpisu o advokátních 

vyznamenáních  a ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů do 31. července 2022 poptal a 

objednal výrobu medailí a tisk dekretů k vyznamenáním. 

Úkol trvá.  

K bodu 2f) – Přehled soudních sporů vedených s ČAK:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje Mgr. Trojana a JUDr. Trubače, dále 

předsedy kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise, JUDr. Schejbalovou 

a tajemníka, aby společně připravili návrh pravidel rozhodování o účasti ČAK v soudních 

řízeních a o podávání opravných prostředků v těchto řízeních.   

Úkol trvá. 

K bodu 2g) – Informace o jednání a spolupráci s Vězeňskou službou:  

Úkol: Představenstvo České advokátní komory rozhodlo, aby Mgr. Trojan ve spolupráci 

s Odborem vnějších vztahů informovali advokátní veřejnost o vnitřních normách Vězeňské 

služby upravujících podávání žádostí o podmíněné propuštění a kontroly vstupu osob do 

objektů Vězeňské služby.  

Úkol splněn – článek byl publikován v Advokátním deníku 2. června 2022.  

2) Priority 

2a) Poptávka na dodávku hardware pro ČAK    

JUDr. Maisner shrnul, že s ohledem na nutnost obnovit řadu hardwarových komponentů 

(HW) informačního systému České advokátní komory tak, aby řádně a bezpečně fungoval 

i po 31. prosinci 2022,  provedla ČAK výběrové řízení na dodávku HW formou písemné 

poptávky zaslané osmi potenciálním dodavatelům. Ze všech oslovených firem předložila 

nabídku pouze Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 

Z odpovědí některých dodavatelů lze dovodit, že poptávaný HW je výrobcem blokován právě 

pro společnost Konica Minolta.  

Materiály k výběrovému řízení budou podle organizačního řádu poskytnuty předsedovi 

kontrolní rady. Jednání kontrolní rady se za představenstvo zúčastní JUDr. Maisner společně 

s Josefem Fialou, vedoucím IT oddělení ČAK. JUDr. Mikš bude o výsledku pátečního jednání 

kontrolní rady informovat tajemníka, který připraví informaci pro členy představenstva 

společně s návrhem na rozhodnutí per rollam. Představenstvo bere na vědomí, že nabízené 

ceny HW jsou garantovány pouze do konce června. Proto nelze s rozhodováním vyčkávat.  
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2b) Notebooky pro písemnou část advokátní zkoušky – náklady a způsob pořízení 

JUDr. Novotná informovala o práci Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK (VVV), který 

řeší v součinnosti s předsedou zkušební komise  i reformu advokátních zkoušek. Je naprostá 

shoda členů výboru i zkušebních komisařů na tom, že je zapotřebí rukou psané písemné 

zkoušky nahradit psaním na počítači. IT oddělení ČAK, po zvážení požadavků VVV, 

doporučuje jako nejvhodnější formu pořízení 100 ks notebooků. JUDr. Novotná proto 

navrhla, aby představenstvo schválilo zahájení výběrového řízení na dodávku notebooků 

formou poptávky nejméně u osmi možných dodavatelů a pověřilo vedoucí hospodářského 

odboru ČAK Mgr. Sedláčkovou, aby následně informovala tajemníka o výsledcích tohoto 

výběrového řízení, a to zejména o ceně a termínu dodání. Představenstvo pověřuje tajemníka, 

aby následně informoval o výběrovém řízení předsedu kontrolní rady a poté připravil návrh 

usnesení k rozhodnutí představenstva per rollam. Současně JUDr. Miketa upozornil, že by 

bylo v rámci legislativních návrhů na změnu zákona o advokacii vhodné navrhnout možnost 

zvýšení poplatků za advokátní zkoušku.  

Předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje vypsání výběrového řízení formou 

poptávky u nejméně 8 dodavatelů na dodávku 100 ks notebooků za podmínek uvedených 

v tomto zápisu.  

Předseda dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Předseda konstatoval, že představenstvo přijalo usnesení č. 187-06/2022  v navrženém znění.  

2c) Kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby      

JUDr.    Samkové  

Představenstvo diskutovalo písemné odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze       

z 27. dubna 2022, kterým bylo zrušeno kárné rozhodnutí ve věci JUDr. Samkové v souvislosti 

s jejím verbálním projevem na adresu tureckého velvyslance. Představenstvo vzalo na 

vědomí, že kasační stížnost již byla, s ohledem na zákonnou lhůtu, podána a zabývalo se tím, 

zda v řízení pokračovat. Převážná většina diskutujících vyjádřila názor, že je potřebné, aby 

Nejvyšší správní soud posoudil zejména, zda je na místě, aby na verbální projevy členů 

justice, jejíž je advokacie rozšířenou součástí, byla kladena přísnější měřítka, aby posoudil, 

zda projev JUDr. Samkové byl způsobilý poškodit advokacii jako celek.  

Předsedající po diskusi navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje podání kasační stížnosti proti rozsudku 

Městského soudu v Praze č.j. 9 Ad 5/2019-184 z 27. 4. 2022 a ukládá tajemníkovi, aby ve 

stanovené lhůtě podanou kasační stížnost podrobněji odůvodnil.  
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Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 188-06/2022 v navrženém 

znění.  

2d) Termíny schůzí představenstva ve II. pololetí 2022  

Předsedající s odkazem na podkladový materiál navrhla, aby představenstvo přijalo toto 

usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory stanovuje tyto termíny svých schůzí ve II. pololetí 

roku 2022: 12. a 13. září, 10. a 11. října, 14. a 15. listopadu a 12. a 13. prosince.  

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 189-06/2022 ve výše 

uvedeném znění.   

3) Legislativa (JUDr. Němec, JUDr. Justoň) 

3a) Stanovisko k pracovnímu poměru mezi advokátem-společníkem a advokátní 

společností v zahraničí 

Předsedající konstatovala podstatný obsah žádosti advokátní kanceláře Peterka & Partners 

z 27. dubna 2022 a návrhu stanoviska zpracovaného Legislativním odborem ČAK. 

Po krátké diskusi předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo České advokátní komory schvaluje stanovisko k  možnosti pracovního poměru 

mezi advokátem, který je společníkem advokátní společnosti působící v  zahraničí, a touto 

společností a pověřuje Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK, aby toto stanovisko zaslal 

Mgr. Ondřeji Peterkovi za PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. 

Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 190-06/2022  v navrženém 

znění. Schválené stanovisko je přílohou tohoto zápisu. 

3b) Informace o legislativním procesu   

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí informaci Legislativního odboru o 

návrzích zákonů v legislativním procesu, jež je přílohou tohoto zápisu.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_1_2022_06.pdf
https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2022_06.pdf
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4) IT a GDPR (JUDr. Maisner)  

4a) Bank ID – výběrové řízení    

Předsedající doporučila, aby představenstvo  o hodnocení nabídek výběrovou komisí 

hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby 

v součinnosti s předsedou provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

5) Matrika (JUDr. Miketa, JUDr. Macková) 

 5a) Přehled počtu advokátů a advokátních koncipientů k 31. 5. 2022 

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí přehled předložený odborem 

matriky ČAK, s tím že k 31. květnu 2022 bylo v seznamech ČAK zapsáno 12.532 aktivních 

advokátů a 2 408 aktivních advokátních koncipientů.  

5b) Vyhledávač advokátů – dotazník ke specializacím a text upozornění   

Předsedající doporučila, aby představenstvo  o úpravě a rozšíření stávajícího dotazníku 

zaměření advokátů a o textu upozornění ve vyhledávači na webu ČAK hlasovalo mimo schůzi 

dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou 

provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

5c) Komise pro posuzování žádostí o snížení, prominutí a prodloužení splatnosti 

příspěvku na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu  

Předsedající doporučila, aby představenstvo  o žádostech o snížení, prominutí a prodloužení 

splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního hlasovalo 

mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti 

s předsedou provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

6) Odbor výchovy a vzdělávání (JUDr. Brückler, Ing. Matoušková) 

6a) Zpráva o vzdělávacích akcích pro advokátní koncipienty a advokáty v květnu 2022 

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí zprávu o vzdělávacích akcích pro 

advokátní koncipienty a advokáty v Praze a Brně v květnu 2022.   

6b) Zpráva o organizaci advokátních zkoušek v květnu a červnu 2022  

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí zprávu o organizaci advokátních 

zkoušek v květnu a červnu 2022. 
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7) Mezinárodní odbor (JUDr. Mokrý, JUDr. Indruchová) 

7a) Shrnutí činnosti Stálé zástupkyně ČAK v Bruselu za květen 2022 a Aktuality z EU   

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí zprávu Mgr. Alžběty Recové o její 

činnosti v květnu 2022 a dále Aktuality z Evropské unie od Stálého zastoupení ČAK            

v  Bruselu za květen 2022, jež jsou přílohou tohoto zápisu.  

7b) Konference „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských 

státech“ – průběžná zpráva o organizaci (Mgr. Trojan)  

Představenstvo České advokátní komory vzalo na vědomí Zápis z organizační schůze konané 

30. května 2022 k plánované konferenci „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho 

aplikace v členských státech“. 

8) Různé  

8a) Telefonáty klientů z věznic advokátům (JUDr. Sokol) 

S ohledem na přednesené či zaslané podněty JUDr. Sokola, tajemníka a JUDr. Nahodila 

většina přítomných doporučila, aby zástupci Komory projednali s Generálním ředitelstvím 

Vězeňské služby zejména problematiku přepojování hovorů advokátům tak, aby nebyl hovor 

automaticky přerušen jen proto, že je z centrály přesměrován na pevnou linku nebo mobilní 

telefon obhájce. Při jednání by pak by měli zmínit i nevhodné postupy, jež dle informací 

advokátek a advokátů občas příslušníci Vězeňské služby volí v rámci prohlídek při vstupu do 

věznic. Dále by měli navrhnout zjednodušení procesu prokazování pověření ustanovených 

obhájců při vstupu do věznice dle podnětu, který byl na dnešní schůzi zařazen pod bodem 8e).  

Předsedající navrhla, aby představenstvo přijalo toto usnesení: 

Představenstvo pověřuje JUDr. Tomáše Sokola a Mgr. Lukáše Trojana, aby projednali 

s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby problematiku telefonických hovorů klientů z věznic 

advokátům, postupů v rámci prohlídek advokátů při vstupu do věznic a zjednodušení 

prokazování ustanovení obhájců při vstupu do věznice.  

Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předsedající konstatovala, že představenstvo přijalo usnesení č. 191-06/2022  v navrženém 

znění.  

https://www.cak.cz/assets/priloha_3_2022_06.pdf
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8b) Ustanovování advokátů opatrovníky v občanských soudních řízeních  

(JUDr. Miketa)  

Představenstvo vzalo na vědomí informace o postupech soudů při ustanovování advokátů 

opatrovníky zaslané jednotlivými regionálními představiteli ČAK.  

8c) Žádost o podporu neziskového projektu UA. SUPPORT   

Předsedající doporučila, aby představenstvo  o žádosti Mgr. Štěpána Holuba o podporu 

neziskového projektu UA. SUPPORT  hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu 

(per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou provedení tohoto hlasování 

zajistil po formální stránce. 

8d) Forum iuris – žádost o prezentaci (JUDr. Čáp)  

Představenstvo po seznámení se s obsahem žádosti Mgr. Markéty Chudáčkové z 28. dubna 

2022 souhlasí, aby v Advokátním deníku byla po dohodě PhDr. Chaloupkové s Mgr. 

Chudáčkovou  publikována tisková zpráva, případně článek o projektu forum iuris s tím, že 

případnou reklamní propagaci poskytne Komora za standardní úhradu.   

8e) Podněty JUDr. Nahodila k jednání s Vězeňskou službou 

K prvnímu podnětu JUDr. Sokol sdělil, že informace o přemístění klienta do jiné věznice 

běžně jako obhájci dostávají a pro ilustraci předložil anonymizované Hlášení změn               

z 10. června 2022, z něhož je zřejmé, že jde o formulář, tedy opakovaně používané sdělení. 

Z tohoto důvodu se věc nejeví jako systémový problém a v tuto chvíli není nutné v tomto 

směru jednání s Vězeňskou službou iniciovat. Představenstvo by se věcí znovu zabývalo, 

pokud by Komora obdržela větší počet podnětů od advokátů, jimž se případné konkrétní 

stížnosti nepodařilo vyřešit individuálně. 

Druhý podnět byl vyřešen pod bodem 8a) této schůze.  

8f) Sportovní hry české advokacie – žádost o příspěvek (JUDr. Sedlatý) 

JUDr. Sedlatý odkázal na svou žádost ze 13. 6. 2022, kterou upřesnil tak, že žádá o příspěvek 

ve výši 350 000 Kč.  

Předsedající doporučila, aby představenstvo o žádosti JUDr. Bohuslava Sedlatého ze 13. 6. 

2022 o příspěvek na Sportovní hry české advokacie 2022 hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 

organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby v součinnosti s předsedou 

provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 
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8g) Konference Advokáti v procesu s Rudolfem Slánským a spol. (JUDr. Toman)   

PhDr. Chaloupková s odkazem na předložený písemný materiál sdělila, že konference 

Advokáti v procesu s Rudolfem Slánským a spol. se bude pravděpodobně konat 22. listopadu 

2022. Podrobnosti zapojení ČAK do této konference projedná představenstvo na svém 

zasedání v září 2022. Návrh připraví JUDr. Toman ve spolupráci s PhDr. Chaloupkovou.  

8h) Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) – výzva k předkládání 

návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ 

Předsedající po konstatování obsahu dopisu předsedy NAÚ z 10. června 2022 uložila, se 

souhlasem přítomných členů a náhradníků představenstva, tajemníkovi, aby tento dopis 

rozeslal všem členům představenstva a náhradníkům s požadavkem na předložení návrhů 

osob pro zařazení do seznamu hodnotitelů. Finální návrh schválí představenstvo per rollam 

nebo nejpozději na zasedání v září t.r.  

8i) Podnět – vyčlenění místnosti u soudů pro advokáty (JUDr. Čáp) 

Představenstvo projednalo podnět advokátní kanceláře Nocarová Partners Advokáti s.r.o.      

ze 3. května 2022 k podání žádosti na MSp, aby advokáti mohli užívat, stejně jako státní 

zástupci, místnost v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, včetně stanoviska Ministerstva 

spravedlnosti v této věci z 29. dubna 2022. Představenstvo po diskusi dospělo k závěru, že 

není reálné změnit stanovisko MSp, neboť nezazněly argumenty, jež by MSp v uvedeném 

stanovisku již nevzalo v úvahu.  

8j) Žádost o dotaci – spotřebitelský moot kurt dTestu 

Předsedající doporučila, aby představenstvo  o žádosti Mgr. Ing. Petra Šmelhause z 28. dubna 

2022 o poskytnutí dotace a jednoho člena senátu na 4. ročník spotřebitelského moot courtu 

hlasovalo mimo schůzi dle čl. 9 organizačního řádu (per rollam). Uložila tajemníkovi, aby 

v součinnosti s předsedou provedení tohoto hlasování zajistil po formální stránce. 

Jelikož tím byl vyčerpán kompletní program červnové schůze představenstva, 

předsedající JUDr. Novotná poděkovala přítomným za účast a v 15.20 hod. schůzi 

ukončila.   

 

Zapsala: Mgr. Lenka Vobořilová Správnost zápisu ověřil: JUDr. Petr Čáp  


