Zápis 
z jednání Sekce pro advokátní tarif dne 26.10.2004



Přítomni : Dr. Papež, dr. Kovářová, dr. Premus, dr. Michna, dr. Košek, dr. Buršík - host
Omluveni : Dr. Císař, dr. Chrást, dr. Machová, dr. Hartmann, dr. Bébr


Program jednání:

JUDr. Kovářová zahájila jednání a informovala přítomné o způsobu řešení rutinních dotazů i o zavedení rubriky otázek a odpovědí v Bulletinu advokacie. Dále informovala o dotazech vyřízených prezidiální cestou.

JUDr. Kovářová dále podala informaci o jednání představenstva ČAK a o krocích vedoucích k novelizaci advokátního tarifu, zejména v části týkající se výkonu činnosti opatrovníka dítěte podle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže

JUDr. Kovářová nastolila problém, zda ustanovený obhájce, který v celém řízení vykonával svou činnost a po právní moci vyúčtoval náklady, má právo na odměnu za sepis dovolání, resp. za účast u dovolacího jednání. Po diskusi se sekce usnesla na tomto závěru: Obhájcům ex offo se doporučuje podat vyúčtování (resp. návrh na přiznání odměny) až po podání dovolání s výhradou doúčtování odměny za úkony u případného dovolacího jednání. Toto stanovisko se doporučuje k publikaci v Bulletinu advokacie, resp. v reedici zvláštního čísla BA o AT.

Dr. Kovářová podala informaci o výkladu finančních úřadu ve vztahu k DPH u přísudků, podle něhož by advokát měl odvést DPH ve výši přísudku.ČAK si vyžádala rešerši od Ing. Šulce, daňového poradce přednášející pro ČAK, která však má podobný závěr. Doporučení sekce: ČAK by si měla vyžádat stanovisko MF, jakým způsobem odvádět DPH v případě, že smluvní odměna je nižší než přísudek. Konzultovat věc by také bylo možné s daňovými poradci, argument do diskuse: jak postupovat v případě, kdy klient vystřídá více advokátů a všichni budou plátci DPH

Dr. Kovářová informovala o dotazu klienta na studium literatury účtované advokátem jako úkon. Závěr sekce: jako úkon lze účtovat jen tehdy, byla-li o tom sjednána dohoda s klientem. Jinak nejde o úkon dle AT.

dr. Papež žádá všechny členy sekce o zpracování stanoviska, v němž by bylo shrnuto,  co advokát účtující v hodinové odměně mu může naúčtovat, resp. zahrnovat jako úkon  studium literatury, kopírování, konzultace atd). Příští jednání sekce bude věnováno této problematice.
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Všem členům sekce se ukládá své náměty zaslat mailem dr. Kovářové (kovarova@cak.cz) do 15.11.2004

Přednesen dotaz dr. Hraběte: z diskuse nad dopisem vyplývá, že neobsahuje jednoznačné informace k tomu, aby bylo možno na dotazy reagovat. Dr. Kovářová vyzve tazatele k doplnění s tím, že mu doporučí, aby se německý soud obrátil na konkrétního advokáta nebo znalce se žádostí o zpracování expertního posudku. Věc je natolik složitá, že je nad síly a možnosti sekce se jí dopodrobna věnovat. Soudem zaplacený znalec by ovšem mohl prostudovat otázku do hloubky a na dotazy odpovědět.

Dr. Papež informoval o případu a dotaz dr.Skaunicové. Dr. Kovářové se ukládá, aby jí krátce odpověděla v tom smyslu, že sekce vzala na vědomí její dopis s tím, že budeme čekat na rozhodnutí v její věci.

9) JUDr. Papež podal informaci o zamýšleném kroku představenstva - zvýšení příspěvku na činnost ČAK. 

Závěr sekce po diskusi: Sekce podporuje záměr představenstva zvýšit příspěvek, je to však možné pouze o inflaci od r. 1999. Pokud se představenstvo rozhodne zvýšit o částku vyšší, pak musí být zvýšení argumentačně velmi dobře podloženo. Další doporučení: na sněmu potvrdit zvýšení, zřídit výchovný fond a zavést příspěvek na koncipienty.


Jednání trvalo od 10,30 ho do 12,30 hod. Další zasedání se uskuteční dne 20. prosince 2004 v 11.00 hod. jako vždy v zasedací místnosti ČAK, 1. patro, Národní tř. 16, Praha 1. Pozvánka s programem bude včas odeslána, sekce bude mj. projednávat koncepci činnosti sekce pro rok 2005, jejíž návrh byl všem členům sekce již dříve zaslán. 


									zapsala: dr. Kovářová

