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ZÁPIS
14. schůze představenstva České advokátní komory konané dne 13. 1. 2004



Přítomni: Dle presenční listiny

	Dr. Jirousek zahájil jednání představenstva přivítáním členů představenstva s přáním všeho nejlepšího do nového roku 2004 a přednesl program jednání představenstva dle pozvánky s konkretizací ohledně jednotlivých bodů programu, zejména seznámil plénum představenstva s žádostmi JUDr. Aleše Pejchala ohledně kandidatury na soudce Soudu pro lidská práva ve Štrasburku (případné schválení kandidatury s doporučením pro vládu ČR, jakožto přísl. orgán) a JUDr. Martina Šolce ohledně kandidatury na vedoucího jednoho z odborů IBA. Kromě toho bude třeba v běžných věcech posoudit návrh na ustavení zástupců regionálních představitelů ve smyslu materiálu předloženého JUDr. Forejtovou, resp. též posoudit žádost MS ČR o stanovení ČAK, jakožto orgánu určujícího advokáty pro zastupování před Evropským soudním dvorem – 1.stupeň.

	Ke konkretizaci programu – bez námitek.

 	Přistoupeno k prvnímu bodu programu – kontrola zápisu z 13. schůze představenstva ČAK.

	Ad 1/
	Kontrola zápisu z minulé schůze představenstva ČAK

	Konstatuje se, že dr. Račok aktivně působí ve svém prozatímním postavení vedoucího organizačně-legislativní sekce. Před zahájením představenstva informoval předsedu o stavu příprav reorganizace legislativního odboru, a to jak ve směru strukturálním, tak personálním. Informoval též o jednání ohledně místa legislativce ČAK v pozici profesionálního pracovníka ČAK. V tomto směru však požádal o zatím nejmenování daného zájemce s ohledem na skutečnost, že věc bude muset předseda ČAK osobně projednat s ministrem spravedlnosti. 

	Dr. Jirousek sděluje, že ohledně funkce předsedy sekce pro obchodní právo bude s dr. Pohlem jednáno 20. ledna t.r.

	Otázka posílení odboru kárného žalobce bude řešena po příjezdu dr. Mikše z dovolené v průběhu února t.r. (termín konec února 2004).

	Jmenovací dekrety regionálním představitelům – v návaznosti na abdikaci JUDr. Forejtové a nutnost ustanovení nového člena představenstva, jenž bude odpovídat za výchovu a vzdělávání, v té souvislosti bude řídit též práci regionálních zástupců, se konstatuje, že pro případ převzetí této agendy dr. Papežem, dr. Papež do konce března t.r. vyřeší otázku jmenovacích dekretů a jejich zaslání jak regionálním zástupcům, tak případně zástupcům regionálních představitelů ČAK. 

	Připomíná se termín únorového představenstva 2004, kdy dr. Mikš a dr. Klouza předloží určovací dopis ve smyslu § 18/2 ZA. 

	Dr. Snášelová na požádání dr. Jirouska podala obšírnou zprávu o projednání podmínek pojištění movitého a nemovitého majetku ČAK, přitom představenstvo seznámila jednak s nabídkou pojišťovny Kooperativa a.s., jednak s nabídkou Generali pojišťovna a.s. Informovala o jednotlivých částkách pojistného v relaci na specifikované předměty pojištění a zdůraznila též rozsah toho kterého pojištění. V návaznosti na tuto informaci zdůraznila, že nabídka Generali je sice finančně výhodnější, avšak při výrazně limitovaném krytí pojistných událostí jako je záplava a povodeň, tlaková vlna, pád stožáru, stromu apod. (200.000 Kč). Věc byla konzultována s poradenskou firmou WI-ASS, která přešetřila tuto část nabídky a bylo zjištěno, že v případě navýšení daného limitu dochází k výraznému zdražení částek pojistného u pojišťovny Generali. Za těchto okolností doporučuje, aby pojištění movitého a nemovitého majetku ČAK bylo nadále zajištěno prostřednictvím smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s. Dr. Jirousek se otázal, zda-li při vymezení rozsahu pojištění “živel-komplexní rozsah” spadá do tohoto vymezení skutečně každý možný přírodní živel, tj. konkrétně, zda-li je pojistnou událostí jak záplava povodní, tak záplava z kanalizací. Představenstvo bylo ubezpečeno, že smlouva s Kooperativou a.s. zahrnuje živly v celém rozsahu, tj. i v ilustrativně vymezeném smyslu. Představenstvo po vzetí daných informací na vědomí schválilo ten postup, aby byla uzavřena i do budoucna pojistná smlouva se společností Kooperativa a.s. při ročním pojistném za pojištění nemovitostí, movitých věcí, ceniny – náplň do frankovacího stroje, výpočetní techniky a vozidla Mercedes AHZ 63-80 v celkové výši 170.415.- Kč.
		
	V návaznosti na slib součinnosti dr. Poledníka, dr. Kyjovského a dr. Jelínka ohledně monitorinku trestních stíhání advokátů v souvislosti s  řízeními o pozastavení výkonu advokacie byla konzultována otázka postupu a obsahu tohoto monitorinku s těmito výsledky: dr. Kyjovský, dr. Poledník a dr. Jelínek budou spolupracovat s tajemníkem Komory, který připraví tak jako v minulosti materiály pro řízení o pozastavení v důsledku toho kterého trestního stíhání a buď z iniciativy tajemníka resp. po přešetření věci uvedenými advokáty, případně z iniciativy představenstva, která vyplyne z vlastního řízení, bude sledován u určitých věcí ten výstup, aby bude-li to třeba pro obranu zájmů advokacie či ochranu zájmů advokáta, učinila Komora takové kroky, které budou tyto zájmy chránit. Doporučení jakým způsobem má být postupováno učiní ona konzultační komise: Kyjovský-Poledník-Jelínek s tím, že navržený postup (medializace, signalizace přísl. orgánům atd.) podléhá schválení představenstva resp. předsedy Komory. O jednotlivých trestních stíhání bude vedena jednak běžná evidence statistického charakteru, dále konzultační komise zajistí, aby případy zvlášť zřetele hodné byly evidovány samostatně a to včetně Komorou přijatých opatření. 

	V návaznosti na přijatá opatření ohledně monitorinku na úseku trestních stíhání advokátů informuje dr. Jelínek o plnění úkolu ohledně ustavení meziresortní komise pro prosazování právní úpravy trestního stíhání advokátů s tím, že účast v této komisi prostřednictvím svých delegátů již přislíbilo MS ČR, MV ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Právnické fakulty – Praha, Plzeň, Brno. Vedení meziresortní komise jako iniciátor měla ujmout ČAK. Zpráva dr. Jelínka byla vzata na vědomí s tím, že dr. Jelínek bude představenstvo průběžně informovat o jednáních komise, která by se měla sejít na přelomu ledna-února 2004. Dr. Jirousek dr. Jelínka informoval o tom, že na dané téma hovořil též s ministrem spravedlnosti ČR, který doporučil účast ČAK v komisi pro rekodifikaci trestního řádu, kde by daná otázka měla být řešena primárně. Jednání se účastnil dr. Brož, který doporučil dr. Sokola, tzn. dává se ke zvážení zda-li by dr. Sokol neměl být informován o jednáních dané meziresortní komise, resp. k těmto jednáním přizván. 

	Konstatuje se nutnost zpracování metodického pokynu ohledně aplikace nových ustanovení etického kodexu (reklama) – tato otázka bude za přítomnosti předsedy KR a dr. Račoka opětovně řešena v únoru, s tím, že přítomný předseda KK bere na vědomí, že vyjádření KK by mělo být již v únoru dr. Račokovi předloženo. V této souvislosti též připomenul konečný termín zpracování duben 2004. Tento termín platí též pro zpracování novely stavovského předpisu o výchově s ohledem na zařazení materie EU a s přísl. mezinárodních smluv do programu vzdělávání a zkoušek.

	Znovu byl projednán námět dr. Kyjovského o číslování jednotlivých usnesení představenstva. Na to představenstvo přijalo toto rozhodnutí č.1/14/04: Usnesení představenstva počínaje tímto rozhodnutím budou číslována tak, jak uvedeno výše, tj. pořadové číslo usnesení v kalendářním roce/číslo schůze představenstva v daném volebním období/zkratka kalendářního roku. 
Hlasování:    pro 7,   zdržel se   0,    proti     0.

	Dr. Jirousek sdělil, že otázku rozpočtového výboru konzultovat před představenstvem s dr. Brožem a pro případ kooptace dr. Karase si též od něj vyžádal souhlas pro tento postup: Dr. Brož má za úkol do konce února sestavit rozpočtovou komisi představenstva ČAK s tím, že v průběhu března bude zapracována do náplně činnosti představenstva pro rok 2004 též ta činnost, která vyplyne z reorganizačních a obdobných kroků podmíněných změnami ve vedení ČAK , to vše s tím, že do konce dubna 2004 připraví rozpočtová komise spolu s tajemníkem a dr. Snášelovou návrh modifikace rozpočtu schváleného pro rok 2004. Dr. Karas v dané souvislosti sděluje, že požádal o účast zástupců KR a KK v této komisi – dr. Mikš delegoval dr. Marešovou, dr. Krym sděluje, že KK deleguje dr. Syku. Představenstvo vzalo danou informaci na vědomí bez připomínek.
	
	K prioritám představenstva pro rok 2004 a v návaznosti na úkol, že dr. Jirousek předloží představenstvu ke schválení koncepci reorganizace činnosti Komory, v návaznosti na to návrh novelizace kancelářského řádu, podává předseda tu informaci, že ohledně těchto otázek zahájil jednání se všemi kompetentními členy představenstva, s vedoucími jednotlivých odborů, dále pak tuto problematiku konzultuje se spolupracujícími advokáty.
Dr. Jirousek dále informoval členy představenstva o předjednaných organizačních postupech, zejména o jednáních s dr. Krymem jako potencionálním tajemníkem Komory při nástupu od 1.3. – 50%, 1.5.-75%, a 1.7.-100%  a o jednáních s dr. Střížovou  o obsazení uvažované nové funkci ředitelka Komory při nástupu od 1.3-.50% a od 1.4.-100%. 
K těmto jednáním členové představenstva bez připomínek s tím, že souhlasí jak s předpokládanými organizačními změnami, tak personálním obsazením. Dr. Jirousek sděluje, že si je samozřejmě vědom nutného procedurálního postupu ve smyslu čl. 36 org. řádu Komory s tím, že příslušný návrh bude přednesen na únorovém představenstvu ČAK. Dále dr. Jirousek informoval o předjednání organizačních změn na úseku vnějších vztahů (v tomto směru odkazuje na možnost seznámení s materiálem dr. Jelínka – návrh organizace a náplně odboru vnějších vztahů), dále pak o jednáních ohledně reorganizace odboru sekretariátu, odboru mezinárodních vztahů atd. Otázka odboru výchovy a vzdělávání bude mezi dr. Jirouskem a dr. Papežem řešena v první polovině února 2004. 

	Dr. Jelínek dále sdělil, že v rámci řešení vnějších vztahů Komory je současně řešena ve smyslu zápisu z 13. schůze též otázka informačního integrovaného systému. 

	Dr. Jirousek v souvislosti s návrhem na zařazení otázek vzdělávání do priorit 2004 informoval o jednání, které v mezidobí realizoval s vlastníky a provozovateli kongresového hotelu Galerie v Unhošti s tím, že byl předjednán termín cca 1. až 20. říjen k uskutečnění osmi dvoudenních seminářů pro každý region při účasti zhruba 80 –90 advokátů. Tyto semináře by jednak reflektovaly aktuální potřeby advokacie a vstup ČR do EU, jednak by plnily prezentační charakter s možným zvážením zakoupení tohoto střediska pro účely advokacie. Členové představenstva k těmto jednáním bez připomínek avšak se zdůrazněním, že případné úvahy o zakoupení střediska musí být vázány na souhlas advokátního stavu a na podrobné projednání této problematiky. Dr. Papež vzal na vědomí zprávu o daných jednáních v tom smyslu, že ve spolupráci s dr. Machovou bude sérii seminářů na říjen 2004 dále připravovat. Zprávu o stavu příprav (přesné termíny, jednání s regionálními představiteli, obsahová náplň seminářů a sdělení osob případných lektorů atd.) podat do konce dubna 2004.

	Dr. Snášelová  poukazuje na předložený materiál ohledně návrhu na zvýšení poplatku za advokátní a uznávací zkoušky ze 4.000 na 5.000 Kč a návrhu na stanovení poplatku za zkoušky způsobilosti ve výši 5.000 Kč. Představenstvo po seznámení s materiálem rozhodlo usnesením č. 2/14/04 takto:
Poplatek za advokátní a uznávací zkoušky se zvyšuje ze 4.000 na 5.000 Kč a poplatek za zkoušky způsobilosti se stanoví částkou 5.000 Kč.
Hlasováno:  pro   7 ,  zdržel se   0,   proti     0.

Představenstvo ukládá dr. Račokovi, aby na základě usnesení vyhotovil dané rozhodnutí pro zveřejnění ve Věstníku a toto zveřejnění neprodleně zajistil.

	Tímto byla kontrola zápisu z 13. schůze představenstva ukončena při přijetí navazujících úkolů tak, jak bylo uvedeno výše.

	Ad 2/
	Kooptace členů představenstva ve smyslu čl. 10 organizačního řádu.

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s rozhodnutím předsedy ČAK o pozastavení výkonu advokacie JUDr. Jiřímu Nykodýmovi z důvodu jmenování dr. Nykodýma ústavním soudcem. Upozornil na skutečnost, že ve smyslu § 9a/1 písm.c) ZA tímto pozastavením ze zákona zaniklo dr. Nykodýmovi členství v představenstvu a to ke dni právní moci uvedeného rozhodnutí o pozastavení, tzn. k 17.12.2003. Za těchto okolností je nutno rozhodnout o kooptaci některého z náhradníků za člena představenstva ve smyslu čl. 10 org. řádu. Přitom s ohledem na povinnost postupného hlasování dle pořadí náhradníků by mělo být hlasováno o případné kooptaci dr. Forejtové. Na tomto místě JUDr. Jirousek seznámil představenstvo s abdikačním dopisem dr. Forejtové ze dne 6.1.2004, která se z důvodu vážného zdravotního stavu vzdává členství v pozici náhradnice člena představenstva. 

	JUDr. Jirousek rozhodl nejprve tak, že abdikaci JUDr. Moniky Forejtové ve smyslu přísl. ust. organizačního řádu přijímá. V té souvislosti informuje, že prvním náhradníkem, o jehož kooptaci bude v představenstvu hlasováno, je JUDr. Radovan Karas. Konstatuje se přítomnost JUDr. Radovana Karase, který výslovně souhlasí s případnou kooptací za člena představenstva ČAK. Za těchto okolností dr. Jirousek zahájil hlasování o kooptaci JUDr. Radovana Karase za člena představenstva ve smyslu čl. 10/2 org. řádu. Na to představenstvo rozhodlo usnesením 3/14/04 takto:
JUDr. Radovan Karas je kooptován za člena představenstva České advokátní komory.
Hlasováno: pro   7,  zdržel se    0,    proti    0.

	Dále JUDr. Jirousek seznámil představenstvo s abdikačním dopisem JUDr. Stanislava Balíka z 6.1.2004. Přijetí této abdikace zváží a o této rozhodne dr. Jirousek nejpozději do 15.1.t.r. s tím, že o další kooptaci bude ve smyslu čl. 10 org. řádu rozhodováno na únorovém představenstvu 2004.


	 Ad 3/
	Informace o stavu příprav novely zákona o advokacii a dalších předpisech /viz program/.

	Zákon o advokacii
	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s návrhem předloženým dr. Račokem s tím ,že finální verze novelizace zákona bude MS zpracována do konce února 2004. Po seznámení s návrhem mají členové představenstva tyto připomínky:
	Představenstvem bylo rozhodnuto, že do návrhu musí být zapracován institut přidruženého advokáta.Znění této úpravy bylo představenstvem schváleno a to v podobě předložené dr. Papežem. Představenstvo ukládá dr. Papežovi aby finální znění této úpravy předložil dr. Račokovi do 20.1.2004 a dr. Račokovi se ukládá, aby zřejmě pod novým ust. § 14a tuto úpravu institutu přidruženého advokáta do návrhu začlenil.


	Dr. Kyjovský připomíná, že o návrhu ohledně délky volebního období orgánů Komory měla být povinně vedena veřejně diskuse advokátního stavu, která dosud neproběhla. V té souvislosti uloženo dr. Přikrylovu, aby se neprodleně spojil s dr.Svobodou a zajistil, aby nejpozději do 16.1.t.r. byla na webových stránkách uveřejněna informace o tomto záměru představenstva při návrhu novelizace ZA, to vše s tím, že advokáti budou vyzváni, aby se k této otázce vyjádřili nejpozději do 9.2.t.r. Za tím účelem Mgr. Přikryl zajistí zřízení speciální internetové adresy. Dr. Račok je zmocněn zařadit návrh změny ohledně volebního období ze 3 na 4 roky teprve poté, když k tomu na únorovém představenstvu obdrží souhlas představenstva vzhledem k mj. případné diskusi.


	K námitce dr. Kryma, který připomíná nutnost stručného odůvodnění daného návrhu se Mgr. Přikryl zavazuje, aby sdělení odůvodnil v intencích důvodové zprávy dr. Račoka (příp.konzultovat s dr.Jirouskem).


Dr. Kyjovský navrhuje dr. Račokovi zařadit do novely ZA prostřednictvím jednovětého ustanovení, že sněm je oprávněn rozhodnout, že volby následující po tomto rozhodnutí lze uskutečnit jako volby korespondenční. O návrhu vedena diskuse s tím, že zamítavá stanoviska se opírají o nutnost seznámení se s možnými formami korespondenčních voleb. V tomto směru dr. Vychopeň vystoupil  s návrhem, aby takovýto postup byl zamítnut. Předseda dal hlasovat o návrhu dr. Kyjovského. 
Hlasování: 
pro   3 (dr.Kyjovský, dr. Papež, dr. Jelínek),
proti   3 (dr.Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Poledník),
zdrželi se    2 (dr.Kindl, dr. Karas).
Konstatuje se, že návrh nebyl schválen.

Dr. Poledník žádá, aby bylo zaznamenáno, že své stanovisko odůvodňuje tak, že návrh nemá konkrétní podobu a podle jeho návrhu je nutno sněmu předložit konkrétnější podobu návrhu včetně způsobu variant zpracování.


	Zákon o praní špinavých peněz
	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu ohledně změny zák č. 61/96 Sb. se zdůrazněním, že dr. Račok prosazuje legislativní úpravu v rámci koncepce, kdy Komora je oznamovacím místem a Komora rozhoduje o předložení případného oznámení přísl. ministerstvu, a to po přešetření dané věci. 

	Dr. Papež připomíná, že dle jeho názoru je nutné zabývat se též související úpravou kontrolní činnosti MF s tím ,že pokud tuto úpravu nenavrhneme v tom smyslu, že Komora bude podléhat obecné kontrolní činnosti MF, může se s největší pravděpodobností stát, že tato kontrola bude upravena speciálně a pro advokacii výrazně nepříznivěji. 

	Dr. Jirousek v této věci zdůrazňuje, že návrh ze strany ČAK musí být jednak v relaci s danou směrnicí EU, tzn. v žádném případě by neměl jít svou aktivitou nad rámec tam stanovených povinností, přitom musí být ve vztahu k advokátnímu stavu zdůvodnitelný, jakožto návrh v rozsahu dané úpravy nezbytný. V tomto směru se nedomnívá, že by advokacie měla být jakkoli aktivní na úseku úpravy kontrolní činnosti MF. K tomu dr. Krym dodává, že již na předchozích schůzích představenstva signalizoval jasné stanovisko KK, že advokacie nesmí při předkládání jakéhokoli návrhu v daném směru kolaborovat a v žádném případě nesmí jít nad rámec vymezený příslušnou směrnicí EU, která v žádném případě nestanoví, že by oznamovacím místem nemohla být Komora, resp. že by se na dané agendě měly povinně účastnit určité orgány státní správy. Za těchto okolností předseda Komory nechal hlasovat o schválení postupu dr. Račoka v intencích předloženého návrhu, tj. bez úpravy kontrolní činnosti MF.
Hlasováno: pro    6,   proti    0,   zdržel se     1,
tj. postup dr. Račoka schválen. 		

	Bezplatná právní pomoc
	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s dosavadním postupem dr. Račoka a dr. Klouzy, tj. že dr. Račok předložil návrh úpravy bezplatné právní pomoci vypracovaný již v minulém volebním období představenstva, který vychází z principu poměrného rozdělování určitého balíku peněz mezi advokáty, kteří vždy po uplynutí určitého období relevantním způsobem vykáží své nároky. Poměr bude určen podle celkového rozsahu těchto nároků k onomu balíku peněz, jenž bude jako konstantní vydělen k rozdělení (relace k dosavadní částce vydělené z rozpočtu k pokrytí nároků daného druhu). Principiálně představenstvo souhlasí a zejména se zdůrazňuje nutnost udržení zákonodárné iniciativy. Dr. Papež upozorňuje na to, že v rámci daného procesu musí být nutně řešeny otázky typu rovnosti advokátů – rovné participace advokátů na případných ztrátách, otázky daňového charakteru (DPH) a otázky povinného zastupování v jiných typech řízení, tj. mimo řízení trestní. Nad rámec problematiky bezplatné právní pomoci vzalo představenstvo na vědomí problematiku zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU s tím, že jde o implementaci směrnice EU.

	Advokátní tarif
	Představenstvo seznámeno s postupem ve věci úpravy advokátního tarifu v návaznosti zejména na DPH. Postup se schvaluje s tou připomínkou, že by bylo vhodnější hovořit o odměně nikoliv o odměně bez další specifikace, tj. nikoliv toliko mimosmluvní odměně. Dr. Papež u přísudkové vyhlášky navrhuje úpravu přechodného ustanovení v tomto smyslu: Že se navýšení odměny vztahuje na všechna řízení, v nichž je rozhodnutí vydáváno po účinnosti této vyhlášky, přičemž sazba DPH se řídí tímto datem. Obdobně doporučuje formulovat úkonový tarif, tj. že se tato vyhláška použije pro všechna řízení skončená po její účinnosti s tím, že pokud jde o zastoupení ex offo mohla by být účinnost posunuta po 1.5.2004, s tím, že dr. Račok danou připomínku zohlední a projedná s dr. Papežem.  

	Zákon o utajovaných informacích
	Dr. Jirousek přednesl návrh úpravy týkající se advokátů s tím, že zároveň seznámil představenstvo o stavu projednávání zákona, tzv. že daný návrh zákona je v legislativních komisích vlády ČR. Připomněl, že prověrky podmiňující seznamování se s informacemi, jež podléhají utajení se týkají toliko věcí NATO a EU. Představenstvo vzalo informaci na vědomí, schválilo dosavadní postup zástupce Komory v daném legislativním procesu, přitom dr. Papež předložil dopis který budiž předložen dr. Račokovi (nabídka spolupráce na dané právní úpravě ze strany Sdružení pro právní ochranu základních svobod).

	Ukončením projednávání bodu 3) programu konstatuje dr. Jirousek ukončení dopoledního programu představenstva s tím, že v jednání představenstva bude pokračováno ve 14.15 hod.

	Zahájení odpoledního programu.

	Ad 4/
	Obsahová a periodická koncepce vydávání BA
	K tomuto bodu programu dr. Jirousek vysvětlil, jakým způsobem se na pořad jednání dostala otázka případné změny periodicity vydávání BA s tím, že rozhodně nejde o otázku aktuální. Případná aktualizace je odvislá od budoucího fungování odboru vnějších vztahů s tím, že případné návrhy v tomto směru učiní dr. Jelínek. Za těchto okolností nebude o tomto bodu programu dále jednáno. Bez námitek.

	Ad 5/
	Informace o stavu webových stránek Komory
	Dr. Vychopeň přednesl zprávu o aktualizaci a stavu webových stránek Komory s tím, že v daném směru lze konstatovat splnění zadaného úkolu. V návaznosti na diskusi o obsahu webových stránek navrhuje v první řadě přijetí rozhodnutí, na základě kterého bude povinně a v celém rozsahu uveřejňován na webových stránkách zápis o jednání představenstva a to neprodleně po ukončení tohoto jednání, tj. v náležité aktuální podobě. Na základě tohoto návrhu přijalo představenstvo toto usnesení č. 4/14/04:
Počínaje lednem 2004 budou zápisy z jednání představenstva uveřejňovány na webových stránkách, a to v celém rozsahu vždy do 5 pracovních dnů od data konání představenstva. Výjimky ohledně rozsahu zveřejnění podléhají předchozímu rozhodnutí představenstva. Každé představenstvo bude ukončeno rozhodnutím o schválení zápisu spolu s rozhodnutím o případných výjimkách ohledně zveřejnění. 
Hlasováno: pro   6, proti    0, zdržel se    0.
Předseda ukládá, že do doby konstituce odboru vnějších vztahů je za zveřejňování zápisů v intencích výše uvedeného rozhodnutí odpovědný dr. Roman Jelínek a Mgr. Tomáš Přikryl, přitom okamžikem ustavení odboru vnějších vztahů bude daná povinnost spadat do náplně tohoto odboru.
Toto rozhodnutí přiměřeně platí též pro otázku případného ustanovení internetové rady, tzn. povinnosti této rady budou plnit dr. Jelínek a Mgr. Přikryl, resp. na základě rozhodnutí dr. Jelínka další osoby, po ustavení odboru vnějších vztahů půjde o náplň tohoto odboru.
Na závěr tohoto bodu programu se konstatuje, že dr. Jelínek přebírá odpovědnost za vedení webových stránek, koncepci rozvoje tohoto média ve vztahu k advokacii a to jak po stránce organizačního, tak personálního zajištění.

	Ad 6/
	Běžné věci Komory
	Dr. Jirousek seznámil členy představenstva s návrhem dr. Forejtové, aby JUDr. Jan Pavlok, JUDr. Marta Ježdíková, JUDr. Zdenka Juráková a JUDr. Marek Kříž, PhDr. byli pro oblast působnosti toho krajského soudu, v jehož obvodu mají sídlo výkonu advokacie vykonávali ve smyslu čl. 27/3 org. řádu funkci zástupce regionálního představitele ČAK. Poté představenstvo rozhodlo usnesení č. 5/14/04 takto:
Představenstvo v souladu s ust. § 41/2 zák.č. 85/96 Sb., o advokacii a čl. 27/3 usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ČAK v platném znění jmenuje
	JUDr. Jana Pavloka, advokáta č.osv. 00478 zástupcem regionálního představitele ČAK pro oblast působnosti Městského soudu v Praze se zmocněním vykonávat činnosti uvedené v čl. 27/3, 5 Usnesení sněmu č. 3/99 Věstníku ČAK v platném znění

– c) JUDr. Martu Ježdíkovou, advokátku č. osv. 00232 a JUDr. Zdenku Jurákovou, advokátku č. osv. 05002 zástupkyněmi regionálního představitele ČAK pro oblast působnosti Krajského soudu v Ústí n.L. se zmocněním vykonávat činnosti uvedené v čl. 27/3, 5 Usnesení sněmu č. 3/99 Věstníku ČAK v platném znění
	JUDr. Marka Kříže, PhDr. advokáta č. osv. 04034 zástupcem regionálního představitele ČAK pro oblast působnosti Krajského soudu v Ostravě se zmocněním vykonávat činnosti uvedené v čl. 27/3, 5 Usnesení sněmu č. 3/99 Věstníku ČAK v platném znění.


Dr. Jirousek přednesl žádost Dr. Martina Šolce o podporu jeho nominace a kandidatury na funkci předsedy sekce pro věci profesní a věci veřejného zájmu IBA. V té souvislosti seznámil členy představenstva se strukturou IBA a zejména se skutečností, že v ČR bude v září 2005 konána konference IBA. Přitom ČAK bude odpovědná za určitý rozsah akcí s tím spojených. S ohledem na dlouholetou činnost dr. Martina Šolce v IBA a vzhledem ke skutečnosti povýšení prestiže české advokacie prostřednictvím dané nominace rozhodlo představenstvo usnesením č. 6/14/04 takto:
Nominace a kandidatura JUDr. Martina Šolce na funkci předsedy Sekce pro věci profesní a věci veřejného zájmu IBA se schvaluje a předseda Komory se pověřuje vypracováním příslušného stanoviska k této nominaci a zaslání k rukám odpovědných orgánů IBA. 
Hlasováno: pro    6,  proti    0,   zdržel se    0.

V souvislosti s podporou kandidatury tak, jak rozhodnuto výše, se předseda Komory zmocňuje k tomu, aby ustavil JUDr. Martina Šolce do funkce zmocněnce ČAK pro organizaci konference IBA v září 2005 v Praze, tj. v rozsahu zajištění aktivit, za něž ponese ČAK odpovědnost.

	Dr. Jirousek dále seznámil představenstvo s žádostí JUDr. Aleše Pejchala o podporu jeho kandidatury na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Po projednání a vyhodnocení praktických zkušeností dr. Pejchala a připomenutí jeho kreditu v advokátské obci není proti této podpoře námitek a předseda Komory se zmocňuje, aby o podpoře kandidatury ze strany představenstva ČAK informoval prezidenta ČR a předsedu vlády ČR s tím, že informace o podpoře bude dána na vědomí též MS ČR a MZV ČR.
	Dr. Mandák přednesl zpracované stanovisko ve věci mlčenlivosti advokáta při anonymně podaném trestním oznámení, přitom toto stanovisko bylo představenstvu písemně předloženo. Toto stanovisko se doplňuje o stanovisko sekce pro trestní právo z 19.12.2003, které zdůrazňuje tzv. naprostou výjimečnost přistoupení k podání trestního oznámení ze strany advokáta bez uvedení jména klienta. Představenstvo jednomyslně schvaluje stanovisko dr. Mandáka v doplněném znění a dr. Mandákovi se ukládá, aby toto stanovisko zveřejnil v BA.

	Dr. Jirousek upozornil na nutnost vyřešení otázky člena Justiční akademie při MS ČR s tím, že je zároveň potřeba rozhodnout o přijetí abdikace JUDr. Karla Čermáka z důvodu
výkonu funkce ministra spravedlnosti. Představenstvo vzalo na vědomí abdikaci JUDr. Karla Čermáka s tím, že na jeho místo doporučuje JUDr. Jitka Machová člena pro výchovu a vzdělávání JUDr. Jana Luhana, advokáta se sídlem v Lyse n.L. JUDr. Machová se pověřuje operativním projednáním této otázky s dr. Luhanem tak, aby případné ustavení tohoto advokáta za člena Justiční akademie mohlo být rozhodnuto na únorovém představenstvu ČAK. V návaznosti na toto rozhodnutí bude neprodleně JUDr. Čermák o stavu věci písemně informován. 

	Dr. Jirousek seznámil členy představenstva s žádostí náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Jakuba Camrdy o určení, že Česká advokátní komora souhlasí s tím, aby byla orgánem, který ustavuje advokáta účastníkovi řízení před Soudním dvorem – soudem 1. stupně (dle čl. 76, 94 a násl. Jednacího řádu Soudu 1. stupně), tj. v případě, že účastník, jemuž byla přiznána bezplatná právní pomoc si advokáta nezvolí, resp. jeho volba je ze strany Soudního dvora ES ve smyslu přísl. procedurálních předpisů neakceptovatelná. Na to představenstvo ČAK rozhodlo usnesení č. 7/14/04 takto:
Představenstvo ČAK souhlasí s tím, aby ČAK byla orgánem, který ustanovuje v případě potřeby a ve smyslu Jednacího řádu  Soudního dvora ES pro řízení před Soudním dvorem – Soudem 1. stupně advokáta pro zastupování účastníkovi, jemuž byla přiznána bezplatná právní pomoc a který si advokáta sám nezvolí, resp. jeho volba bude pro Soudní dvůr nepřijatelná.
Hlasováno takto: pro    6,   proti    0,    zdržel se    0.

Předseda ukládá dr. Wurstové, aby o výše uvedeném rozhodnutí představenstva informovala Mgr. Jakuba Camrdu, náměstka ministra spravedlnosti a za tím účelem jí byl současně předán dopis Mgr. Camrdy. 

	Dr. Snášelová seznámila představenstvo s výsledky advokátních zkoušek a uznávacích zkoušek konaných ve 2. pololetí 2003, přitom v podrobnostech odkázala na písemnou zprávu, kterou členové představenstva obdrželi. Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek.

	Dr. Snášelová předložila členům představenstva písemný podklad pro rozhodnutí představenstva o vyškrtnutí ze seznamu advokátů ve smyslu § 8/1 ZA, tj. pro neplacení povinného příspěvku. V této souvislosti upozorňuje na problémy s doručováním do vlastních rukou. Dr. Kyjovský vznáší námět, aby informace o případném vyškrtnutí advokáta z důvodu nezaplacení příspěvku byla zasílána též k rukám vedení toho Krajského soudu, v jehož obvodu má dotyčný advokát sídlo. Představenstvo nemá proti podobnému postupu námitek s tím, že ponechává na úvaze aparátu Komory, zda-li v tom kterém případě dané možnosti využije.


	Problematika kárných odvolání – ustavení senátu v jednotlivých kárných věcech
	Představenstvo ve věcech kárných přijalo rozhodnutí o postupu v tom smyslu, že část zápisu o jednání představenstva týkající se vymezené problematiky bude protokolována samostatně, tj. na samostatném listu tak, aby byla oddělitelná a to za situace, kdy lze předpokládat, že o této části zápisu bude zásadně rozhodnuto jako o části neveřejné a na webových stránkách nepublikovatelné.

	Dr. Poledník upozorňuje, že v souvislosti s rezignací dr. Forejtové na členství v představenstvu bude nutno ustanovit dalšího člena odvolacího kárného senátu. 
Na to předseda představenstva oslovil přítomného dr. Mrázka, zda by byl ochoten přijmout funkci člena odvolacího kárného senátu ve věcech kárných. Dr. Mrázek prohlásil, že s tímto členstvím souhlasí. Dr. Mrázek nastupuje ve věcech kárných odvolání na místo dosud zastávané dr. Monikou Forejtovou.

	Na základě výše uvedeného postupu se předseda Komory rekapituluje sestavu jednotlivých senátů představenstva pro kárná odvolání:

	senát JUDr. Brož, JUDr. Jelínek, JUDr. Karas
	senát JUDr. Poledník, JUDr. Kyjovský, JUDr. Mrázek.


Pokračováno v ustanovení senátů pro jednotlivé kárné věci – neveřejné.

	Dr. Mandák na žádost dr. Klouzy přednesl písemný dotaz dr. Luďka Bočánka z Hodonína ve věci splnění povinností advokáta po výpovědi plné moci. Po předestření skutkových okoností a názoru dr. Mandáka a dr. Klouzy na věc konstatováno, že věc je jednoznačná, dr. Klouzovi se ukládá, aby v intencích svého názoru na věc dr. Bočánkovi odpověděl.

	Dr. Vychopeň informuje představenstvo o jednáních na úrovni CCBE ohledně případného pojištění advokátů na úrovni Evropské unie. Dr. Vychopeň doporučuje, aby představenstvo schválilo ten postup, že bude prosazováno toliko doporučující stanovisko ze strany CCBE s tím, že problematika povinného pojištění bude nadále ve výlučné kompetenci národních advokátních komor. Tento postup byl představenstvem schválen bez připomínek.

	Dr. Vychopeň dále připomíná, že v rámci aktivit odboru mezinárodních vztahů je připraven seminář na téma otázek soudnictví Evropského soudu Štrasburk s tím, že seminář bude realizován v prostorách Parlamentu ČR při garanci ze strany JUDr. Vlasty Parkanové – ústavně právní výbor PČR a za lektorské účasti špičkových odborníků – soudců ES. Termín 11. až 12.3.2004. JUDr. Vychopeňovi a JUDr. Wurstové se ukládá, aby tento seminář byl včasně a vhodným způsobem propagován v advokátní veřejnosti, tj. aby tento seminář byl pojímán též jako akce pro advokáty při současné prezentaci aktivit ČAK. 

	Na to dr. Jirousek nechal hlasovat o schválení zápisu s tím, že tento bude uveřejněn na webových stránkách s výjimkou části označené jakožto “neveřejná”.  

	Zápis jednomyslně schválen a v této podobě připraven k uveřejnění. Hlasováno 
pro    7,  proti   0,  zdržel se     0.

	Předseda Komory poděkoval za účast a aktivitu členů představenstva s tím ,že je zve k dalšímu jednání představenstva, které se bude konat ve dnech 9. a 10.2.2004 od 13.00 dne 9.2.2004.




Zapsala: Daniela Redlichová
Diktoval: JUDr. Vladimír Jirousek










































