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ZÁPIS

z jednání 35. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
6.9. 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Přítomni:  JUDr. Jirousek, JUDr. Brož, JUDr. Račok, JUDr. Vychopeň, JUDr. Poledník,
                 JUDr. Mrázek, JUDr. Karas, JUDr. Jelínek, JUDr. Sedlatý, JUDr. Krym, JUDr.  
                 Mikš, JUDr. Patera, JUDr. Střížová, JUDr. Snášelová,JUDr. Mandák,  PhDr.  
                 Chaloupková 


	ad 1/ Kontrola úkolů z min. zápisu

	Předseda zahájil jednání 35. schůze představenstva ČAK kontrolou zápisu z jednání 34. schůze  P ČAK.

	a/ legislativa – veškeré úkoly uložené dr. Račokovi splněny, viz materiály předložené k dnešnímu jednání představenstva.

	b/ sněm – jednotlivé volební programy, ať už společné či individuální, byly předloženy k rukám dr. Mandáka za účelem jejich zveřejnění v BA.

	c/ zprávy odborů ČAK ke sněmu – předseda seznámil členy představenstva s tím, že veškeré odbory zprávy o činnosti předložily a na základě těchto zpráv, resp. mj. na tomto základě, byla předsedou ČAK zpracována zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období, jež byla předložena k diskusi a v současné době je připravena k tisku v BA.
	Webové stránky – konstatuje se, že dr. Chaloupková splnila zadání vytvořením a naplněním samostatné rubriky na webových stránkách pro sněm 2005.


	ad 2/ Příprava sněmu

	 Jednání představenstva o návrhu změn organizačního řádu ČAK předloženého dr. Kyjovským:

	návrh znění čl. 7/2 – bylo akceptováno a převzato do návrhu představenstva;

návrh čl. 7/3 ohledně práva účasti členů P ČSAK na jednání KK a KR - představenstvo v poměru hlasů 7 proti, 0 pro a 1 se zdržel, návrh odmítlo s tím, že je třeba respektovat rovnoprávnost a nezávislost jednotlivých orgánů;
návrh čl. 15/1 – je zároveň součástí návrhu představenstva;
návrh čl. 17/2 – dr. Račok sděluje, že stávající znění čl. 17 odst. 1-4 návrhu představenstva je již kompromisem, který vyplynul ze vzájemného projednávání návrhů mezi dr. Račokem a dr. Kyjovským;
návrh čl. 20/1 – je v návrhu akceptováno;
návrh čl. 29/2 – otázka neslučitelnosti členů představenstva v KK a KR s funkcí tajemníka, výkonného ředitele či vedoucího odboru:
V diskusi odezněly názory, že daná otázka v praxi nečinila žádné problémy, navíc již ze zákona vyplývají mechanismy, které případě, že slučitelnost určitých funkcí podmíní problémy, lze stav neslučitelnosti rozhodnutími přísl. orgány ČAK navodit (KR, PČAK, právo sistace rozhodnutí atd.). Předsedové KK a KR dr. Mikš a dr. Sedlatý upozorňují na to, že v minulosti neslučitelnost ve vztahu k vedoucím odborů byla navozována, avšak ukázala se jako zcela nepraktickou (konkrétně vedoucí odboru předsedy KR, která je zároveň členkou KR a jedinou osobou schopnou operativně řešit problémy KR).V té souvislosti dr. Patera upozorňuje na nutnou součinnost KR s FAU na základě zákona o praní špinavých peněz, přitom tento kontakt zajištuje a může zajištovat toliko vedoucí odboru jakožto současně člen KR. Jiný výkon praxe si v současné době lze stěží představit.Dr. Krym upozorňuje, že když se stal tajemníkem, okamžitě rezignoval na funkci předsedy a člena KK. Taktéž nevidí věcné důvody k přijetí dané úpravy, mj. s ohledem na již zmíněné mechanismy případného vyloučení neslučitelnosti. Nato dal předseda hlasovat o případném zařazením návrhu do návrhů změn představenstva: 7 proti, 1 pro, zdržel se 0;
	návrh čl. 29 a) – konstatuje se, že tento návrh je již zakomponován v návrhu představenstva pod čl. 8/10 s odkazem, že ve vztahu k jednáním KK a KR se dané ustanovení užije přiměřeně;

k návrhu čl. 33, 34/2 a 59/3 – v nichž se požaduje informační povinnost vůči advokátům: představenstvo je toho názoru, že toto právo na informace má každý občan na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť ČAK vykonává mj. veřejnou správu. Za těchto okolností nejde jen o to, že informační povinnost už je upravena předpisem vyšší právní síly, ale též o to, že navrhovaná úprava by k neadvokátům byla diskriminační; 
k návrhu čl. 46/1 q) a 46/4 – ohledně předkládání negativního lustračního osvědčení: v diskusi představenstva odezněla řada názorů počínaje názorem, že je třeba si uvědomit, že je 15 let po revoluci, že jde o ustanovení, jež by bylo nepraktické atd. až po názor dr. Račoka, že lustrační osvědčení by mělo být předkládáno ke kandidatuře do orgánů ČAK (bez sankcí). K tomu dr. Jirousek, že takové ustanovení by bylo použitelné poprvé až v rámci voleb na sněmu v roce 2009, tj. 20 let po revoluci, přitom v té době již s největší pravděpodobností nebude platit tzv. lustrační zákon. Dr. Sedlatý připomíná, že jde o „vykopávání hrobů“.  Poté dal předseda hlasovat:  pro návrh dr. Kyjovského – nikdo, zdržel se –  1, proti – 7;
k návrhu čl. 65/1 – konstatuje se, že návrh dr. Kyjovského a návrh představenstva se liší v částkách (1 mil, 3 mil.) a že v případě prodeje majetku Komory je výše ceny jediným kritériem (dr. Kyjovský), resp. hlavním kritériem (představenstvo).
Dr. Mikš navrhuje kompromis – 2 mil. a dr. Brož poukazuje na korespondenci této částky se zákonem o veřejných zakázkách.
Předseda dal hlasovat o výši limitu:  částka 1 mil.:  pro – 0, proti – 7, zdržel se – 1;
				         částka 2 mil :  pro – 7, zdržel se – 1.
Předseda dále nechal hlasovat o dikci navrhované dr. Kyjovským, že výše ceny je jediným kritériem: pro – 0, proti – 7, zdržel se – 1.
Hlasováno o dikci navrhované představenstvem (hlavní kritérium): pro – 7, zdržel se – 1. 
	k návrhu čl. 65/2 – dosavadní znění, že podmínky výběrového řízení, příp. způsob zveřejnění stanoví v každém jednotlivém případě představenstvo, navrhuje dr. Kyjovský doplnit, že podmínky musí být minimálně na webové stránce Komory zveřejněny nejméně 15 dní předem. K tomu dr. Račok: tento návrh Komoru omezuje, protože i zákon o veřejných zakázkách zná tzv. zúžené výběrové řízení, kdy jsou osloveny konkrétní subjekty, navíc představenstvo za své rozhodnutí nejen že nese odpovědnost, ale rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení a jeho podmínkách je součástí zápisu, který se na webu povinně zveřejňuje. V tomto směru by šlo o duplicitu. Hlasováno o návrhu dr. Kyjovského: pro – 0, proti – 7, zdržel se – 1.


Po projednání  doplňujících návrhů dr. Kyjovského a zapracování některých z nich, tak jak odsouhlaseno výše, přednesl dr. Račok připravený návrh změn organizačního řádu, jenž by měl být předložen sněmu jakožto návrh představenstva. Ještě odůvodnil finální úpravu v čl. 4/2 a připomněl nutnou úpravu čl. 65/2 – změna částky 3 mil. na částku 2 mil. Dr. Brož upozornil na dvě chyby v textu, zejména na nutnost odstranění termínu „veřejná obchodní společnost“ (nahradit : obchodní společnost), a to s ohledem na návrh novely ZA. V tomto směru bez připomínek. Dr. Jirousek vyzval členy představenstva k dalším připomínkám k navrhované dikci jednotlivých změn – bez dalších připomínek. 
Nato nechal dr. Jirousek hlasovat o návrhu: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1. Konstatuje se, že ve schválené podobě bude návrh změn organizačního řádu otištěn v BA a předložen sněmu ČAK.
	
Dále předseda poukázal na předložený návrh dr. Kyjovského ohledně zavedení korespondenční volby orgánů ČAK. Ve vztahu k této problematice úvodem uvedl jednak, že není domyšlena nepochybně náročná, nákladná a organizační stránka věci, navíc pokud na nejrůznějších setkáních s advokáty v jednotlivých krajích byla tato problematika nastíněna, nebyl zaznamenán nejmenší zájem o podobný postup, naopak bylo argumentováno, že půjde o odosobnění stavu ve smyslu, že se „advokáti už na větším plénu nesetkají nikdy“.  Dále dr. Račok poukázal na písemně rozeslané stanovisko s tím, že v současné době je podobný návrh i contra legem, když je tímto návrhem popírána kompetence sněmu jakožto zákonem konstituovaného orgánu ČAK. Dr. Račok seznámil přítomné s tím, že v rámci diskuse o korespondenční volbě dr. Kyjovský sdělil, že pokud tento návrh nebude předložen sněmu jako návrh představenstva, je možné zajistit přerušení sněmovního jednání o novele zákona o advokacii. Dr. Račok žádá o jednoznačné vyjádření představenstva, zda-li představenstvo souhlasí s tím, aby k takovému přerušení projednávání novely ZA z uvedeného důvodu došlo. 
Nato předseda nechal o dané otázce hlasovat – otázka: kdo je pro, aby z uvedeného důvodu sdělovaného dr. Kyjovským bylo zablokováno sněmovní projednávání novely ZA?:

Pro – 0		Proti – 8	Zdržel se – 0

	Předseda ČAK konstatuje, že představenstvo jednoznačně odmítlo, aby projednávání novely ZA bylo jakkoliv spojováno s návrhem dr. Kyjovského na zavedení korespondenční volby orgánů ČAK. 

	Dr. Račok poukazuje na materiál předložený dr. Kyjovským, který není věcným záměrem ohledně případného zavedení korespondenční volby orgánů ČAK formou novely zákona o advokacii, k čemuž  byl pověřen, ale je návrhem změny volebního řádu zavedením korespondenční volby, který byl legislativním odborem označen za v rozporu se zákonem. Dr. Jirousek nechal hlasovat, zda-li předložený návrh dr. Kyjovského má být předložen sněmu jako návrh představenstva:

 Pro – 0 	Proti – 8	Zdržel se – 0

	Připomíná se zadání úkolu dr. Kyjovskému – viz zápis z březnové schůze 2005, kdy dr. Kyjovský se zavázal zpracovat projekt případné korespondenční volby s vypracováním předpokládaných jak pozitivních, tak i negativních dopadů. Přitom je zřejmé že, zavedení této volby lze realizovat toliko prostřednictvím novely ZA. Daný projekt proto předpokládá zpracování podnětů, navíc úkol zněl též ve směru zpracování všech předpokládaných otázek včetně dopadů. Tento úkol nebyl splněn. K tomu dr. Krym ještě poznamenává, že v předloženém návrhu vůbec není řešena otázka formy, postupu a způsobu dodržení tajnosti voleb při volbě korespondenční (průkaz, že volí advokát, při dodržení anonymity voliče atd.). S ohledem na program sněmu a vzhledem ke skutečnosti, že  nikdo z přítomných členů představenstva nemá zájem podobný projekt zpracovávat, navíc to nikdo z přítomných členů představenstva nepovažuje za aktuální, bude konstatováno, že projekt pro nezpracování nemohl být sněmu předložen. Předseda se dotázal členů představenstva, kdo je pro takový postup, že s ohledem na zveřejněný program sněmu bude oznámeno, že daný bod je stažen z programu s ohledem na skutečnost, že představenstvo návrh korespondenční volby nepředkládá:

Hlasováno:
Pro – 8		Proti – 0	Zdržel se – 0 

	Návrh usnesení sněmu o zřízení fondu vzdělávání advokátních koncipientů: návrh byl projednán, bylo konstatováno, že na základě podnětu JUDr. Radomila Macka ze dne 27.7.2005 byl do návrhu usnesení zapracován text, který umožňuje v případě pozastavení výkonu praxe adv. koncipienta a v dalších případech, neplatit povinný příspěvek do fondu, přitom tento návrh byl zpracován ve variantě I. (zapracování podnětu) a ve variantě II. (bez akceptace pozastavení výkonu atd.). Poté, kdy jinak k textu nebyly připomínky, byla projednána otázka výše příspěvku. Dr. Jirousek připomněl, že na základě rozboru, jenž byl představenstvu předložen v minulosti, vyplývá, že náklady na vzdělávání koncipientů se pohybují ve výši zhruba  jedné desetiny výše ročního rozpočtu ČAK, přitom každý z advokátů bez ohledu na skutečnost, zda-li koncipienta má či nemá, se na výchově a vzdělávání koncipienta podílí částkou cca 1800,-Kč. Za těchto okolností dr. Jirousek navrhuje výši povinného příspěvku na 1 koncipienta ročně – 3.000,-Kč. Mj. též připomíná, že kromě zavedení spravedlnosti do daného systému, transparentnosti, krytí nákladů vzdělávání, bude daný fond též sloužit k poskytování půjček atd. což začíná být ve vztahu k požadavkům koncipientů při mezinárodních stážích apod. otázka značně aktuální. 

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu usnesení v intencích předloženého textu, zařazení částky 3.000,-Kč a varianty I. (podnět dr. Macka).

Hlasováno:
Pro – 6		Proti – 0		Zdržel se – 2 

	Na žádost dr. Sedlatého byl zařazen bod ohledně případného doplnění novelizačních návrhů vztahujících se k novele ZA, a to s ohledem na datum projednávání novely v ústavně-právním výboru PSP ČR (14.9.2005). Představenstvo se seznámilo s věcným záměrem zpracovaným dr. Sedlatým, který se týká zavedení institutu pozastavení v rámci kárného řízení (podmínka: závažné kárné provinění). Dr. Jelínek upozorňuje na nebezpečí podjatosti a nutné řešení, aby z následného rozhodování o opravném prostředku byli vyloučeni ti, kteří případně rozhodovali o pozastavení. Po diskusi v relaci k stávající úpravě institutu a k praxi v kárných řízeních, představenstvo uložilo zpracování tohoto novelizačního návrhu (při respektování připomínky dr. Jelínka) dr. Račokovi a legislativnímu odboru s tím, že je samozřejmé, že je třeba domyslet veškeré souvislosti, aby návrh byl jednak přijatelný z pohledu časových relací současného legislativního procesu, jednak aby byl v souladu s přísl. ustanoveními stávající, resp. navrhované právní úpravy (lhůta do 12.9.2005).

	Dr. Sedlatý a dr. Mikš společně v návaznosti na problematiku kárných řízení navrhují, aby legislativní odbor připravil dále takovou úpravu přísl. předpisu, která by ukládala odvolacím kárným senátům rozhodnout v dané věci do 6 měsíců. I v tomto směru se ukládá dr. Račokovi a legisl. odboru, aby se danou problematikou zabýval (lhůta do konce listopadu 2005).

	Schvaluje se návrh změny jednacího řádu, čl. 14/6 ve znění předloženém odborem legislativy (návrh je přílohou zápisu).

	Dr. Račok předkládá návrh stálého volebního řádu ČAK, který stručně okomentoval i s přihlédnutím k historickým souvislostem. Podstatou tohoto návrhu je svěřit sestavení kandidátní listiny jinému orgánu než představenstvu. Nato dr. Jelínek uvádí, že sice souhlasí s návrhem stálého volebního řádu, ale nesouhlasí s navrhovanou selektivní funkcí kandidátní komise.

 Nato dr. Račok předkládá k předloženému návrhu stálého volebního řádu tyto návrhy:

	čl. 7/1 – volit 5 náhradníků kandidátní komise;

čl. 7/5 – snížit kvorum kandidátní komise z 8 na 7 členů;
v celém návrhu zrušit oprávnění kandidátní komise stanovit pořadí kandidátů, tj. zrušit čl. 8/3 a provést z toho vyplývající úpravy v čl. 8 odst. 4 a 5, čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 3, čl. 12 odst. 5 a zrušit v čl. 12 odst. 2 a 4 (dané úpravy reflektují výhrady mj. dr. Kyjovského, který je při dnešním jednání nepřítomen). S ohledem na namítanou selektivitu se zdůrazňuje, že kandidát, ať již navrhovaný kterýmkoliv subjektem, jenž bude podporován podpisy 50ti advokátů, musí být na kandidátní listinu zařazen, ostatní kandidáti, kteří tuto podporu mít nebudou, budou na kandidátní listinu zapsáni na základě většinového rozhodnutí kandidátní komise, která zváží vzhledem k osobě kandidáta vhodnost dané kandidatury.

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o tom, zda-li předložený návrh stálého volebního řádu s úpravami jak uvedeno výše, bude jménem představenstva předložen sněmu:

Hlasováno:
Pro – 7 	Proti – 0		Zdržel se – 0	   
 	

	Návrh usnesení představenstva o stanovení poplatků za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů apod. se co do schvalování odkládá na říjnovou schůzi představenstva za účelem dořešení problematiky charakteru předmětných poplatků. 

	Předložen návrh změny usnesení představenstva  č. 5/2005, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 6/2004 (postup advokátů a KR při plnění povinností stanovených předpisy o praní špinavých peněz). Dr. Račok připomíná, že jde o technickou novelu, která reflektuje zákonnou změnu, jež podmínila návrat kontrolních funkcí v dané oblasti do rukou kontrolního orgánu ČAK.  Nad rámec technického charakteru novely se však zdůrazňuje, že úprava tzv. výjimky z výjimky je možná ve 3 variantách, přitom po diskusi představenstvo upřednostňuje variantu II., která je bez dalšího dána zněním ust. § 167 tr.z., tj. že zákonná povinnost advokáta překazit spáchání či dokončení tr. činu, není  výjimkou z oznamovací povinnosti dotčená.  Dr. Jirousek se dotázal na další připomínky – nejsou. Za těchto okolností nechal o návrhu ve znění přílohy k tomuto zápisu hlasovat:

Hlasováno:
Pro – 8 	Proti – 0 	Zdržel se – 0 

	Schváleno usnesení představenstva ČAK č. 54/35/05: Přijímá se změna usnesení představenstva č. 6/2004 Věstníku ve znění shora uvedeném.

	Předložen věcný návrh na zřízení Výboru odborné pomoci a ochrany zájmů advokátů. Dr. Jelínek navrhuje vypuštění principu odpovědnosti – plnění povinností ve vztahu ke Komoře. K tomu se přidal dr. Vychopeň, dr. Krym a dr. Karas s tím, že v daném případě musí jít o causu a nikoliv o osobu, v tom smyslu, že musí být hájeny primárně zájmy advokacie, ať už se týkají kteréhokoliv advokáta.

Nato dal dr. Jirousek hlasovat o věcném návrhu poté, kdy bylo jednomyslně odsouhlaseno vypuštění principu zásluhovosti (odpovědnost), tj. zda-li v upravené podobě bude předložen sněmu:

Hlasováno:
Pro – 8 	Proti – 0 	Zdržel se – 0 

	Uloženo legislativnímu odboru, aby tento věcný návrh v upravené podobě připravil k tisku v BA.

	Předseda konstatuje, že byly projednány veškeré změny materiálů, jež budou předloženy sněmu a v této podobě budiž otištěny v BA. Ostatní materiály předkládané kandidáty nebo v rámci společných kandidátek, tj. nikoliv představenstvem, budou uveřejněny ve znění jak byly tajemníkovi ČAK a dr. Chaloupkové, resp. dr. Mandákovi, předloženy. Na žádost dr. Chaloupkové odsouhlaseno, že sněmovní část BA bude „překlopena“ na webové stránky ČAK v úplném znění (rubrika Sněm 2005).

	JUDr. Střížová předložila návrh na náhradu za dr. Šolce v návrhové komisi JUDr. Hustákovou, když dr. Šolc se pro nepřítomnost v ČR dne 21.10.2005 nezúčastní sněmu. V této souvislosti se připomíná, že obsazení jednotlivých komisí bylo schváleno jednomyslně na 31. schůzi představenstva dne 22.3.2005, přitom dnes předložený seznam byl zkontrolován se schváleným návrhem a konstatováno, že kromě dr. Šolce je obsazení shodné se schváleným, přitom dr. Střížová potvrzuje souhlas zvolených členů komisí a předsednictva sněmu s jejich nominací, resp. účasti v těchto orgánech sněmu. Nato hlasováno o náhradě dr. Šolce JUDr. Miroslavou Hustákovou, advokátkou se sídlem v Bruntále, která byla navržena jednak s ohledem na osobní aktivitu, jednak s ohledem na další regionální zastoupení.

Hlasováno:
Pro - 7, 	Proti – 0 	Zdržel se – 1.


	ad 3/ Schválení zprávy o hospodaření
	
	JUDr. Snášelová odůvodnila předloženou zprávu o hospodaření Komory za rok 2004. K tomu vznesl dr. Jelínek dotaz v tom smyslu, že některé položky z předložené zprávy jsou pro něj nečitelné s tím, že jej zejména zajímá struktura příjmů pod písm. 1 f). K tomu dr. Snášelová sděluje, že příjem 1,800 mil. Kč za prodej knihy, 600 tis. Kč za součinnost při vyřizování pojistných případů. Disproporci v údajích o mzdách a údajích o sociálním a zdravotním pojištění vysvětluje dr. Snášelová tak, že rozpočet byl schválen s chybou, s tou muselo být v příslušných záznamech počítáno, avšak tato chyba nemá vliv na výsledek čerpání rozpočtu (daná chyba podmiňovala všechny součty a nebylo ji možno opravovat). Na další dotaz ohledně kolonek mimořádných výdajů sděluje dr. Snášelová, že mimořádné výdaje a příjmy jsou vedeny samostatně z důvodu toho, že se s nimi v rozpočtu nepočítalo a proto nemohly být v rámci rozpočtu schváleny (např. prodej nemovitosti v Brně). Navíc jde o léta zaběhnutou praxi. 
Dr. Jelínek dále požaduje, aby mu bylo předloženo, kde byly schváleny výdaje na rekonstrukci prostor v Paláci Dunaj. Dr. Jirousek odkazuje na zápisy z představenstev s tím, že výdaje byly navíc schvalovány za přímé součinnosti KR. Dr. Jelínek tvrdí, že v zápisech z jednání představenstva toto schválení nenašel a prosí, aby mu bylo ukázáno v kterém zápise ke schválení došlo. Dr. Jirousek se dotazuje kým mu to má být ukázáno. Dr. Jelínek odpovídá, že kolegy z představenstva. Nato se dr. Jirousek otázal přítomných členů představenstva, kdo je ochoten tyto výdaje v zápisech dr. Jelínkovi nalézt. Nikdo se nepřihlásil. 

	Dr. Snášelová připomíná, že metodika, kterou zvolila pro výkaz jednotlivých položek byla konzultována s daňovým poradcem a s auditorem. Dr. Střížová připomíná, že veškeré mimořádné položky, např. investice do úprav Školicího střediska v Paláci Dunaj byly odsouhlasovány KR. Po zaprotokolování těchto konstatování dr. Jelínek jednání představenstva opustil.

	Na upozornění dr. Karase byla v textové části zjištěna písařská chyba (str. 2 – náklady na zřízení pracoviště ČAK, místo částky 8,438 tis. má být uvedena částka 7,438 tis.). Konstatováno, že závěrečný součet je správný. 

	Další připomínky ke zprávě předložené dr. Snášelovou nejsou.

	Nato dr. Snášelová přednesla zprávu o hospodaření se sociálním fondem ČAK. K této zprávě nebyly připomínky.

Hlasováno o schválení zprávy o hospodaření ČAK a zprávy o hospodaření se sociálním fondem ČAK:

Pro – 7		Zdržel se – 0 		Proti – 0 


	ad 4/ Výběrové řízení – makléř pro pojišťovací agendu

	Dr. Krym v intencích svého písemného vyjádření seznámil představenstvo se svým stanoviskem k výběrovému řízení na post pojišťovacího makléře pro rok 2006. V této souvislosti připomíná základní data, totiž že stávající výhodná smlouva s pojišťovnou Generali je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2006, přitom makléřem je firma WI-ASS, s níž  nebyly dosud potíže a za součinnost hradí makléř Komoře 800 tis. Kč ročně. Problém je v tom, že makléř a Komora jsou v mandátním vztahu, avšak makléř je vyplácen pojišťovnou. Jinak řečeno, za situace, kdy nový makléř nemá možnost vyjednat jiné (lepší) podmínky v rámci smluvního vztahu s pojišťovnou a tyto ani vyjednávat do 31.12.2006 nebude, pak nový makléř by prakticky za práci jiné firmy inkasoval provizní peníze od pojišťovny. Za této situace je přirozené, že pokud tato provize se pohybuje v řádu několika milionů korun, je určitý subjekt ochoten za takto získaný bezpracný příjem, zaplatit jinému subjektu – v tomto případě ČAK – určitou finanční sumu (opět v řádu milionů, viz nabídka prezentovaná dr. Kyjovským za firmu GreCo – 2 mil. Kč). Dr. Krym je přesvědčen že takový postup je jednak v rozporu se zákonem o pojišťovnictví, který zakazuje sjednání nepřiměřených výhod, což by se dle jeho názoru v daném případě stalo,  jednak je přesvědčen o tom, že by šlo v podstatě o přijetí korupční nabídky, za což nehodlá nést osobní odpovědnost. V případě následného hledání odpovědné osoby by totiž nepochybně byl označen on jako vrcholný člen aparátu Komory, nikoliv volení funkcionáři ČAK. Kromě toho předložil písemnost Ing. Radka Neužila, vedoucího kanceláře Komory daňových poradců ČR, z níž je zřejmé, že s firmou GreCo, neustále prosazovanou dr. Kyjovským, má jak Komora daňových poradců tak Notářská komora nikoliv nejlepší zkušenosti.  Ze všech výše uvedených důvodů dr. Krym sděluje představenstvu, že odmítá účastnit se na výběrovém řízení nové makléřské firmy pro rok 2006 (naopak trvá na provedení výběrového řízení makléřské firmy pro rok 2007 a dále – kdy bude na pořadu jednání o nových podmínkách pojišťovací smlouvy) a v této souvislosti nabízí svou rezignaci. Alternativně navrhuje, aby celá věc před finálním rozhodnutím představenstva byla předložena pro posouzení možného a zákonného postupu KR, která nechť věc prošetří a k problematice zaujme stanovisko. 

Hlasováno o návrhu dr. Kryma, aby celá věc byla předána k posouzení KR s tím, že dr. Krym připraví podklady a na výzvu KR se dostaví jak on, tak případně předseda a dr. Kyjovský:

Pro -  6 	Proti – 0 	Zdržel se – 0.


	Další náměty k jednání nebyly,  předseda poděkoval přítomným za účast a  v 18,00 hod. schůzi představenstva ukončil.










Zapsala: Eva  Ševčíková


Zápis ověřil: JUDr. Ladislav Krym

