Zápis 
ze společného zasedání Výboru pro výchovu a vzdělávání a regionálních představitelů konaného dne 15.11.2004


Přítomni : Dr. Papež, dr. Střížová, dr. Kovářová, dr. Pavlok, dr. Machová, dr. Milan
	Jelínek

Omluveni : dr. Buršík, dr. Brož, dr. Vídenský, dr. Mrázek, dr. Smejkal, dr. Premus,  
                   Dr. Šindelářová, dr. Snášelová

Program jednání:

JUDr. Kovářová konstatovala výsledky zprávy o vstupním a závěrečném školení advokátních koncipientů, která byla v písemné podobě rozdána všem členům při minulém jednání. V diskusi nad závěry zaznělo:
	doporučení změnit systém na týdenní bloky každý rok praxe zaměřené na veřejnoprávní či soukromoprávní témata

zavést školné, povinný příspěvek do zvláštního fondu či placení za školení
	zrušit povinnou účast, zavést povinné množství hodin a širší nabídku s výběrem témat a přednášek
	umožnit vzdělávání na centrální i regionální úrovni
	vrátit se k ověřování způsobilosti koncipienta přistoupit k advokátní zkoušce

rozšířit možnost účasti i pro jiné právnické profese s odlišným poplatkem 
	rozšířit pro regiony seznam lektorů, na které by se mohli regionální představitelé obracet
vstupní seminář by měl zahajovat předseda ČAK s aktuálními otázkami
rozšířit témata o etiketu, slušné chování, oblečení, styk se soudy, komunikaci atd.

Závěr: ukládá se dr. Papežovi zpracovat přehled veřejnoprávních a soukromoprávních bloků (přednášky po 4 hodinách či jejich násobcích). Dr. Kovářová je pak rozešle všem členům výboru a poté předsedům jednotlivých sekcí se žádostí o doplnění. Vítá se iniciativa každého, náměty nechť jsou zasílány na adresu: kovarova@cak.cz

Dr. Pavlok vznáší dotaz ohledně tarifu, je mu doporučeno adresovat jej v obecné rovině písemně dr. Kovářové, která odpoví. 

Dotaz dr. Mokrého na etickou stránku účtování úroku z prodlení ve výši 0,25 % denně, tedy 90% ročně. Doporučuje konzultaci si dr. Mikšem, který je tč. na dovolené. Dotaz bude zodpovězen na prosincovém zasedání sekce pro AT.

Dr. Papež informuje o významném judikátů uveřejněném ve Sbírce judikatury NSS č. 10/2004 na str. 901, který se mj. týká DPH. Doporučuje se zveřejnění v BA.

Jednání trvalo od 10,30 do 13,00 hod. Další zasedání se uskuteční 20. prosince 2004 ve 13,00 hod. 
									    zapsala: Dr. Kovářová

