
						Z á p i s

15. schůze představenstva České advokátní komory 

Dne 10. 2. 2004

Přítomni: dr. Brož, dr. Jelínek, dr. Jirousek, dr. Kyjovský, dr. Vychopeň, dr. Poledník, dr. Mrázek, dr. Krym, dr. Mikš, dr. Klouza,

	Předseda Komory zahájil jednání představenstva konstatováním omluvy dr. Račoka (dovolená) dr. Kindla (dovolená) a dr. Papeže (nemocenská). Dále se konstatuje, že z náhradníků představenstva je přítomen dr. Mrázek, omluvu zaslal dr. Horák.

	Na dotaz předsedy představenstva k účasti Mgr. Střížové při dnešním jednání představenstva – bez námitek.

	Ad 3/
	Kontrola zápisu z minulé schůze představenstva ČAK

	Dr. Jirousek seznámil přítomné s tím, že projednal obsazení předsedy sekce pro obchodní právo s dr. Pohlem, který s touto funkcí souhlasí a přislíbil v průběhu února doručit písemný koncept fungování a náplně této sekce. V té souvislosti dr. Jirousek konstatuje, že dosud není obsazena funkce šéfa sekce pro občanské právo, požádal dr. Kryma, aby tuto otázku do konce února personálně vyřešil. 

	K otázce posílení odboru kárného žalobce se dr. Mikš vyjadřuje tak, že tuto záležitost vyřeší v návaznosti na reorganizační kroky do poloviny roku 2004 s tím, že tato věc není momentálně aktuální. Představenstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.

	Jmenovací dekrety – dr. Forejtová splnila svůj úkol z minulého roku a doručila vyhotovení dekretů na jednotlivé regionální představitele představenstvu a k podpisu. 

	Konstatuje se, že v souvislosti s 15. schůzí představenstva (řízení o pozastavení a vyškrtnutí) byl zahájen monitoring jednotlivých trestních stíhání advokátů, tj. pod dohledem dr. Poledník, dr. Kyjovský, dr. Jelínek. 

	Dr. Jelínek seznámil představenstvo s průběhem prvního jednání meziresortní komise pro posouzení  právní úpravy trestního stíhání advokátů atd. za účasti všech pozvaných (zástupce MS ČR dr. Švach, za zástupce MV ČR Mgr. Bačkovský, zástupce PF UK doc. Vokoun, za PF v Plzni dr. Sovák, omluvil se zástupce NSZ). Sděluje, že tato komise se bude scházet cca za dva měsíce s tím, že o výsledcích jednání bude podávána zpráva. Nato reaguje dr. Brož s tím, že se hovořilo o účasti dr. Tomáše Sokola v této komisi a to mj. v návaznosti s jeho případným jmenováním do komise MS ČR pro rekodifikaci trestního řádu. V této souvislosti se ukládá dr. Jirouskovi, aby jmenování dr. Tomáše Sokola ministrovi spravedlnosti navrhl a dr. Jelínkovi, aby dr. Sokola k příštímu jednání meziresortní komise přizval.	 

	Dr. Jirousek připomněl úkol ohledně zpracování metodického pokynu k aplikaci ustanovení etického kodexu o reklamě. K tomu dr. Krym uvádí, že kárná komise je schopna přijmout v dané věci stanovisko teprve do konce května 2004 a to s ohledem na skutečnost, že toto stanovisko je nutno přijímat v plénu. Dr. Mikš za KR sděluje, že v této věci probíhá diskuse, která vyústí ve zpracování podnětu,jenž bude předložen dr. Račokovi ke zpracování a tento produkt dr. Račoka bude předložen plénu KR k vyjádření. Všichni diskutující se shodují v tom, že celá problematika nebude toliko otázkou metodického pokynu, ale otázkou případné legislativní úpravy, resp. návrhu úpravy, přísl. stavovského předpisu – etického kodexu. V tomto směru se dr. Krym již nyní vyslovuje k mnohem konkrétnějšímu vymezení pravidel reklamy přímo v dikci přísl. ustanovení etického kodexu. Vzhledem k společnému jednání představenstva, KK a KR v dubnu 2004 byl posunut termín zpracování finálního návrhu postupu, ať již v podobě metodického pokynu, či návrhu legislativní úpravy, na konec května 2004 – předložit představenstvu na červnovém jednání. Tiskovému mluvčímu se ukládá, aby tuto věc sledoval a prostřednictvím webových stránek předestřel celou věc advokátní obci k diskusi.

	Ve vztahu k otázce stálé rozpočtové komis dr. Brož navrhuje, ať tato komise je ustanovena v rámci dnešního jednání představenstva s tím, že doporučuje toto obsazení:
a) za představenstvo – dr. Brož, dr. Karas, dr. Kindl, dr. Kyjovský
b) za aparát Komory – Mgr. Střížová, tajemník, 
c) za KK a KR – dr. Syka, dr. Marešová
	
	Dr. Jirousek navrhuje současné schválení dr. Brože jako šéfa rozpočtové komise a navrhuje, aby jak členové, tak předseda této komise byli schváleni hlasováním en bloc:

Usnesení č. 8/15/04 – schválena rozpočtová komise, předseda komise dr. Brož -
pro – 7 hlasů, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

	Dr. Jirousek žádá, aby se komise sešla do konce února, resp. do konce březnového představenstva tak, aby se seznámila se základními kroky připravované reorganizace.

	V návaznosti na připravované prezentační školení v kongresovém hotelu Galerie informuje dr. Machová, že se dne 26. ledna 2004 sešli regionální zástupci s přísl. aparátem Komory a s odpovědným zástupcem představenstva pro výchovu a vzdělávání dr. Papežem a mj. probrali otázku daného školení s tím, že se všichni vyslovili pro realizaci, přitom kongresové středisko již bylo v této souvislosti zajištěno a celá věc se organizačně připravuje.	 
	Dále dr. Machová informuje, že regionálové rozhodli o tom, že 23. 3. 2004 proběhne jednání regionálních zástupců právě a pouze na toto téma s tím, že byla kontaktována společnost Bova, je jednáno s jejím statutárním zástupcem dr. Hexnerovou, to vše s tím, že na březnovém zasedání by už měl být stanoven program jednotlivých školení a sjednáno lektorské obsazení. Tato zpráva byla vzata představenstvem na vědomí s tím, že dr. Machová se pověřuje k předložení zprávy o přípravě této akce na dubnovém představenstvu ČAK.

	Dr. Brož k zápisům z minulých jednání představenstva ještě poznamenává, že dosud nebyla dořešena otázka předsednictví sekce pro ústavní a správní právo s tím, že této funkce se měl ujmout dr. Kindl. Dr. Brož žádá, aby předseda představenstva tuto otázku s ním probral a jeho ustanovení do funkce dořešil. V případě kladného vyřešení se pověřuje tajemník, aby v dané věci vyhotovil přísl. dekret.





	Ad 4/
	Zpráva o přijetí abdikace dr. Balíka, kooptace dle čl. 10 org. řadu

	Dr. Jirousek seznámil přítomné se skutečností, že po 14. schůzi představenstva ČAK, po 13. 1. 2004 a ve lhůtě předepsané organizačním řádem, přijal abdikaci dr. Balíka na členství v představenstvu ČAK. Dále informoval o tom, že Mgr. Horák se dopisem z 2.2.2004 zřekl kandidatury na členství v představenstvu ČAK, jakožto náhradník představenstva, který měl dle pořadí nárok na přednostní volbu. Za těchto okolností se konstatuje, že kandidátem na člena představenstva je JUDr. Petr Mrázek , který na přímý dotaz předsedy sděluje, že s kandidaturou souhlasí. 

	Nato nechal předseda hlasovat o příjetí dr. Mrázka za člena představenstva ČAK v rámci kooptace ve smyslu čl. 10 usnesení sněmu č. 3/99 (předseda v rámci zjištění mandátu konstatuje přítomnost 7 členů představenstva):

pro    7 hlasů, proti    nikdo,    zdržel  se    nikdo.

	Představenstvo přijímá


usnesení č. 9/15/04 – JUDr. Petr Mrázek se stává členem představenstva České advokátní komory. 

	Po přijetí dr. Mrázka za člena představenstva seznámil dr. Jirousek představenstvo se záměrem, aby dr. Mrázek byl vedle dr. Papeže činným na úseku jednak výchovy a vzdělávání, jednak organizace regionální činnosti, a to v tom smyslu, že bude odpovědný právě za úsek činnosti regionálních zástupců ČAK. Kromě toho se připomíná účast dr. Mrázka v odvolacím senátu představenstva ČAK dr. Poledníka. JUDr. Mrázek s daným zařazením souhlasí.

	Ad 5/
	Informace o účasti ČAK v legislativních procesech

	Dr. Jirousek podal zprávu o činnosti na úseku legislativy a to v souladu s písemnou zprávou dr. Račoka, která byla členům představenstva a dalším přítomným doručena. K této zprávě dr. Brož a dr. Klouza uvádí, že považuje za velmi nutné informovat jednak o účasti Komory v legislativních procesech, jednak o stavu na úseku legislativy, advokátní obec, primárně se zaměřením na problematiku DPH a problematiku tarifu. Dr. Klouza informuje, že v tomto směru je neustále atakován spoustou dotazů ze strany advokátů a tento stav je v dané podobě dále neudržitelný. Dr. Brož dále připomíná, že by bylo vhodné kromě veřejné prezentace dané situace vůči advokátům zaslat k rukám ministra spravedlnosti oficiální dopis, v němž  budou zdůrazněny stávající aktivity Komory, zájmy advokacie, dosavadní přísliby ministerstva a výsledky již proběhlých jednání, to vše v relaci k faktickým výsledkům. K těmto návrhům se připojuje dr. Kyjovský, přitom dr. Mikš připomíná, že je zjevné, že aktivity Komory musí směřovat šířeji, než toliko k ministerstvu spravedlnosti. 


	Po diskusi na dané téma bylo přijato rozhodnutí o následujícím postupu: Dr. Račok zpracuje stávající písemné zprávy o činnosti legislativního odboru v tam vymezených směrech do informačního článku, který bude uveřejněn jako úvodník v BA a který bude současně uveřejněn na webových stránkách s výzvou, aby se k dané problematice advokáti průběžně vyjadřovali. Dr. Račok, dr. Brož a dr. Jirousek v návaznosti na informační článek připraví dopis pro MS ČR, resp. MF ČR ve smyslu shrnutí názoru ČAK, zejména k otázce DPH při užití věcné argumentace. 

	Dr. Mandák připomíná, že s ohledem na skutečnost že č. 3 BA je již ve stádiu korektury je třeba připravit úvodník dr. Račoka co nejdříve. Pro výše uvedené úkoly se stanoví nejzazší termín 20.2.2004. Tiskovému mluvčímu se ukládá, aby zajistil zveřejnění předmětné informace na webových stránkách s příslušnou výzvou k diskusi v advokátní obci. 

	Ad 6/
	Informace o přípravných pracích v souvislosti s uvažovaným zřízením odboru pro vnější vztahy; zpráva o činnosti tiskového mluvčího, řešení obsluhy webových stránek do ustavení internetové rady, návrh na zavedení plošného monitoringu médií

	Dr. Jelínek podal zprávu o přípravných pracích v souvislosti se zřízením odboru pro vnější vztahy a to v návaznosti na písemnou zprávu předanou v lednu 2004. Sděluje, že jako kandidáta představenstva pro obsazení funkce vedoucí odboru navrhuje dr. Forejtovou, která s touto nominací souhlasí a potvrdila, že s ohledem na utlumení své advokátní praxe je ochotná toto místo přijmout. Dr. Jelínek navrhuje, aby v případě dr. Forejtové zde byla určitá zkušební doba, s tím že zahájení činnosti a prvních cca 6 měsíců by bylo vázáno na mandátní smlouvu, v případě osvědčení by byl realizován přechod do pracovního poměru. Dále dr. Jelínek informuje o stavu na webových stránkách ČAK a možných změnách. Tato otázka s ohledem na nutnou prezentaci možných řešení odložena na odpolední pořad jednání (dr.Svoboda). Dále bylo představenstvo seznámeno s rozsahem připravované zaměření odboru vnějších vztahů, tzn. v intencích vymezených komunikací tak, jak vyplývá z písemné zprávy. V této souvislosti odkázal dr. Jelínek na zprávu Mgr. Přikryla o činnosti tiskového mluvčího. Tiskový mluvčí navázal na obsah této zprávy a seznámil představenstvo se záměrem realizace monitoringu v tisku a to elektronického monitoringu na základě smlouvy se společností Newton při předpokládaných nákladech cca 10.000 Kč měsíčně.

	Dr. Jirousek navrhuje, aby elektronický monitoring byl schválen s tím, že cca po 6 měsících budou výsledky takového monitoringu vyhodnoceny a rozhodnuto o dalším postupu. Dr. Jelínek se pověřuje, aby předjednal a připravil uzavření smlouvy s Newton. Dr. Brož připomíná, že výběr klíčového slova bude problematický. V tomto směru však Mgr. Přikryl upřednostňuje co nejjednodušší postup, aby Komora nebyla zahlcena zbytečným rozsahem nic neříkajících zpráv, avšak s tím, že elektronický monitoring je dle aktuálních případů třeba kombinovat s monitoringem běžného tisku a časopisů. V tomto směru upozorňuje dr. Brož na nutnost, aby do rozsahu přijímaného tisku byly zahrnuty Hospodářské noviny. V dalších návrzích na technické a finanční zabezpečení chodu odboru (viz písemný návrh) se k rozhodnutí pověřuje předseda. 

	Problematika odboru vnějších vztahů uzavřena s tím, že představenstvo nemá námitek proti stávajícímu postupu dr. Jelínka, souhlasí se zavedením zkušebního provozu elektronického monitoringu a s uzavřením relevantní smlouvy a pověřuje dr. Jirouska k dalším souvisejícím rozhodnutím ohledně finančního a technického zabezpečení.  

	Dr. Jelínek dále vymezil  problematiku stavu webových stránek. Nato byl požádán přítomný dr. Svoboda, aby demonstroval  současný stav webových stránek možnou optimalizaci stávajícího stavu těchto stránek a případnou novou úpravu webu ČAK. Představenstvo bylo demonstrativně seznámeno se způsobem optimalizace daného stavu, dále byly předestřeny webové stránky jiných subjektů mj. německé advokátní komory, a další. Dr. Svoboda  v součinnosti s dr. Jelínkem vysvětlili obsah tzv. profesionalizace webových stránek, výhody, cenové relace pořízení a náklady servisu (cca 200.000; cca 10.000 měsíčně). Nato byli vyzváni jednotliví členové představenstva k vyjádření. Všichni se vyslovili pro profesionalizaci tj. nové webové stránky, a to zejména v návaznosti na uvedení souladu stavu těchto stránek ČAK se stavem, který v EU představuje standard.

	V návaznosti na výše uvedené otázky vystoupil dr. Krym s připomínkou, že stále trvá stav, kdy seznam advokátů je s ohledem na kapacitní možnosti omezen. Tuto situaci považuje za nepřijatelnou s pohledu zásad soutěže mezi advokáty a přístup ČAK by bylo možno označit za podporu nekalosoutěžního jednání. Na tyto námitky navázal i dr. Mikš, který dále za KR signalizuje obavy z případného výrazného či výraznějšího překročení předpokládaných nákladů, to vše s ohledem na v podstatě nedávné zavedení stávající podoby webových stránek. K této otázce se vyslovil dr. Jelínek v tom smyslu, že jde o dynamicky vyvíjející médium, tzn. i za další dva tři roky je třeba počítat s profesionalizací a případně novou úpravou webových stránek. V tomto směru však nelze zaostat a nebýt v relaci se srovnatelnými subjekty a jejich prezentací. 

	Představenstvo souhlasí s přípravou nové podoby webových stránek, avšak podmíněně v tom smyslu, že na příštím představenstvu bude dr. Jelínkem předložena konkrétní cenová nabídka dodavatelské firmy či firem, která musí být v souladu s dnešními informacemi dr. Svobody. Dr. Jelínkovi potažmo dr. Svobodovi se dále ukládá, aby neprodleně zajistili takovou modifikaci informací v seznamu advokátů, aby k žádnému omezování ve smyslu toliko částečných informací, nedocházelo. Dr. Jirousek doporučuje v podstatě jedno zásadní kritérium, a to kritérium místa výkonu advokacie dle matriky s tím, že celé regionální rozčlenění ČR pro dané účely je třeba přizpůsobit počtu advokátů v tom kterém regionu tak, aby seznam advokátů v určeném a označeném území byl zásadně úplný. 


	Ad 7/
	Projednání zprávy KR ČAK o kontrole vymáhání pohledávek ČAK

	Dr. Klouza podal ústní informaci o stavu vymáhání pohledávek ČAK, a to v intencích písemné zprávy, která byla členům představenstva předložena. V tomto směru dr. Jirousek sděluje, že přešetřením systému a způsobu vymáhání pohledávek ČAK a v návaznosti též na zjištění kontrolní komise KR bude velice brzy a v rámci reorganizace navržena zásadní změna spočívající v tom, že agenda vymáhání pohledávek bude v rámci standardní smlouvy o poskytování právních služeb předána některé z AK, tj. mimo aparát Komory. K tomu dr. Mikš sděluje, že pokud vůči takovéto změně není námitek, považuje za zbytečné, aby dr. Klouza předstupoval před KR s danou zprávou a poskytoval případně další vysvětlení. Bere si sám na starost, že KR podá příslušnou informaci o připravované změně, tzn. za tohoto stavu písemná zpráva v současné podobě vyhovuje. 

	Dr. Karas připomíná, že bude třeba zcela jasně objektivizovat stav vymáhání jednotlivých pohledávek a v tomto směru je přesvědčen o nutnosti příslušné inventury. Dr. Jirousek se domnívá, že revize nutná je, ale že zcela přirozeně musí provázet ukončení stávající agendy u dr. Boháčové a předání této agendy některé z AK. Tímto úkolem bude pověřen již nový tajemník ČAK, tj. zajištěním tohoto úkolu prostřednictvím účtárny ČAK. Výsledek inventury a proces předání celé agendy bude povinně předložen určeným členům KR. 

	V rámci diskuse na výše vymezené téma byla dr. Kyjovským nastíněna problematika stávajících usnesení představenstva, jež jsou v rámci nejrůznější činnosti Komory užívána (účtování zahraničních služebních cest, atd.), přitom jde o usnesení z předchozích volebních období, jejichž dostupnost je pro členy představenstva obtížná. Není jasné co platí, co neplatí. Dr. Krym navrhuje sumarizaci těchto usnesení s tím, že představenstvo po přešetření stavu těchto usnesení a jejich obsahu s nimi k určitému datu buď vyjádří souhlas, resp. tyto změní či zruší, přitom stav k tomuto datu vyhlásí za stav usnesení, jimiž budou členové představenstva apod. při své činnosti vázáni. 

	Dr. Jirousek požádal dr. Kyjovského, aby v návaznosti na zápisy ze schůzí představenstva, jež jsou archivovány v sekretariátu ČAK a za pomoci vedoucích jednotlivých odborů provedl  sumarizaci usnesení a připravil jejich soubor pro další projednání výše vymezených otázek. Dr. Kyjovský je oprávněn ke splnění tohoto úkolu použít přísl. pracovníky Komory, zejména odboru pro vnitřní věci. Dr. Brož navrhuje, aby dr. Kyjovský zpracoval celou věc pokud možno do konce března 2004 s tím, že s ohledem na sloučení advokátů a komerčních právníků v roce 1996 by zřejmě nemělo mít smysl jít za toto datum. K tomu dr. Mikš považuje rok 1996 v tomto směru za zlomový a rozhodující. Dále představenstvo – bez připomínek.


	Ad 8/
	Zpráva členů představenstva, resp.vedoucích odborů, o stavu plnění uložených úkolů

	Dr. Vychopeň informoval o své účasti na Konferenci CCBE, která se týkala harmonizace pojištění advokátů na odpovědnost za škodu, kterou způsobí při výkonu své profese. Této konference se zúčastnilo více než 100 zástupců členských i pozorovatelských advokacií CCBE a závěr konference byl takový, že nejpozději do roku 2008 by mělo být harmonizováno a sjednoceno pojištění advokátů v celé Evropě. V této souvislosti dr. Vychopeň poukazuje na to, že minimální částka škody, na kterou by se mělo vztahovat pojištění, byla navrhována ve výši 500.000 EURO, avšak pro zásadní nesouhlas celé řady advokacií tato výše nebyla schválena. V každém případě lze očekávat, že se standardy pro pojištění a tedy náklady pro každého advokáta v této oblasti zvýší.

	Dále dr. Vychopeň předložil cestovní zprávu konference CCBE, tiskové prohlášení CCBE, souhrnnou zprávu z plenárního zasedání v Brugách (28.11.2003) a zasedání Stálého výboru v Bruselu (16.1.2004), kterou vypracoval JUDr. Antonín Mokrý. Konečně byla předložena zpráva o Evropské soudní síti, resp. schůzce vnitřní soudní sítě, v níž je ČAK členem.  V této souvislosti dr. Jirousek připomíná požadavky sekce mezinárodního odboru konané dne 22.1.2004, a to ve smyslu prezentace obsahu a výsledků zahraničních cest zástupců ČAK. Dr. Jelínek a dr. Vychopeň berou na vědomí, že zprávy ze zahraničních cest budou zveřejňovány na webových stránkách, a to v celém rozsahu. Ukládá se zveřejnění zprávy dr. Vychopeně, dr. Mokrého. 

	Dr. Vychopeň předkládá návrh zástupců ČAK v nadnárodních advokátních strukturách, a to v následujícím složení:
a) CCBE – dr. Balík, dr. Mokrý, dr. Vychopeň, dr. Wurstová
b) IBA – dr. Šolc
c) UIA – dr. Mokrý
d) FBE – dr. Štros (odvolat dr. Kostohryze – na vlastní žádost)
e) AEA – dr. Kyjovský
f) AIJA – dr. Vychopeň
g) ECBA – Mgr. Pěnkava
h) AIPPI – účast se ukončuje, dosavadní zatoupení dr.Čermákem, jr. zrušeno
i) RE – Evropská komise pro efektivní justici – dr. Wurstová

	Dr. Jirousek navrhuje, aby o předkládaném požadavku bylo hlasováno en bloc:
pro    7, proti   0,   zdržel se    0.

Přijato usnesení č. 10/15/04: schvaluje se účast zástupců ČAK v nadnárodních strukturách tak jak uvedeno výše (v intencích písemného návrhu dr. Vychopeně).

	Dále dr. Vychopeň informuje představenstvo o zahraničních cestách plánovaných do konce června 2004. Představenstvo vzalo na vědomí plán zahraničních cest a k těmto nemá připomínky. V návaznosti na to dr. Vychopeň sděluje, že s ohledem na pravidla účtování zahraničních cest a výkaz těchto zahraničních cest tak, jak vyplývají z přísl. usnesení ČAK a vzhledem k požadavkům realizované kontroly KR je nutné, aby jednotliví členové představenstva dodržovali daná pravidla a jednotlivé zahraniční cesty náležitým způsobem jak účetně, tak jinak vykazovali. Je si vědom toho, že způsob těchto výkazů zasluhuje modifikaci a v tomto směru v průběhu roku a ve spolupráci s dr. Kyjovským předloží návrh případné novelizace či nového usnesení. 

	Dále dr. Vychopeň zdůraznil nutnost vymezení kritérií zahraniční politiky ČAK. Bez ohledu na nutnost snížení nákladů je třeba jasně vymezit priority a zájmy v této oblasti a nepodceňovat již navázané zahraniční styky. Je však třeba si vymezit pravidla jednání, komunikace a účasti na akcích, které s touto otázkou souvisí. 

	Dne 12.3.2004 bude pod záštitou Parlamentu ČR a v prostorách parlamentu realizována konference o Evropském soudu pro lidská práva za účasti jak zahraničních referujících, tak dr. Jungwierta apod. Dr. Vychopeň apeluje na přítomné ohledně účasti. 

	Představenstvo vzalo zprávu dr. Vychopeně na vědomí a vyzvalo jej k předložení konceptu zahraniční politiky na březnovém jednání představenstva. 

	Mgr. Sonnewendová z pověření dr. Papeže předložila projekt akcí v rámci přeshraniční spolupráce, které by měly být realizovány mj. za současného finančního krytí z fondu PHARE, v rámci tzv. malých projektů. V této souvislosti předložila též zpracované návrhy dohod, tj. dohody mezi ČAK a obcí resp. návrh dohody o regionální spolupráci s Komorou Bamberg. Dr. Jirousek sdělil, že pokud tento projekt znamená úsporu stávajících prostředků pro realizaci akcí, které v podstatě stejně budou realizovány, jde o dobrý projekt. Nato si vzal slovo dr. Vychopeň, který seznámil členy představenstva se záludnostmi celého projektu, jež vyplývají jednak ze skutečnosti, že v mnohém se ČAK stává závislá na schopnostech a aktivitách obcí, resp. jiných subjektů, navíc případné zkolabování subjektu partnera může podmínit nevyplacení prostředků z fondu a neplánovanou finanční zátěž Komory. Sám se pro schválení projektu nevyslovuje. Nato předseda stahuje tento bod z diskuse s tím, nebude takováto věc řešena představenstvem bez doporučení a jasné vize toho člena představenstva, který za daný úsek odpovídá. Ostatní členové představenstva bez připomínek.



	Ad 9/
	Zahájení reorganizace ČAK

	Předseda podal informaci o připravovaných krocích v reorganizaci aparátu Komory s tím, že je mu uloženo předložit vstupní návrh projektu reorganizace na březnovém jednání představenstva. Za tím účelem, tj. v souvislosti s nutným projednáváním dané problematiky s budoucím tajemníkem Komory a ředitelem pro věci organizační a personální a v návaznosti na schválený postup ohledně obsazování těchto funkcí (viz zápis z 14. schůze představenstva ČAK), žádá předseda dr. Jirousek představenstvo o souhlas ve smyslu čl. 36 odst. 2 organizačního řádu, a to jednak o souhlas k odvolání JUDr. Jiřího Klouzy z funkce tajemníka ČAK (připomíná se, že JUDr. Jiří Klouza odchází z funkce na vlastní žádost, mj. přednesenou již začátkem roku 2003a s uvedením ukončení činnosti k 31.12.2003 – dosud ve funkci pokračuje s ohledem na potřeby zajištění chodu Komory a vyřizování běžné tajemnické agendy) a o souhlas k jmenování JUDr. Ladislava Kryma do funkce tajemníka ČAK, to vše dle vše potřeb předjednané kontinuální výměny jmenovaných. Vzhledem ke skutečnosti, že funkce ředitele bude kancelářským řádem zavedena v rámci jeho komplexní novelizace, tj. za situace kdy tato funkce není kancelářským řádem dosud zavedena, žádá dále předseda o souhlas s jmenováním Mgr. Michaely Střížové do přechodné funkce asistenta tajemníka ČAK. Předseda vyzval k diskusi na dané téma. Členové představenstva – bez připomínek. Vzhledem ke skutečnosti, že není připomínek navrhuje předseda o udělení výše žádaných souhlasů hlasovat en bloc:
pro udělení souhlasu -  7, proti   0, zdržel se    0.

Přijato usnesení č. 11/15/04 – představenstvo ČAK uděluje předsedovi dr. Jirouskovi souhlas k odvolání JUDr. Jiřího Klouzy z funkce tajemníka ČAK, souhlas k jmenování JUDr. Ladislava Kryma do funkce tajemníka ČAK a souhlas k jmenování Mgr. Michaely Střížové asistentkou tajemníka ČAK. 

	Ad 10/
	Předložení a schválení určovacího dopisu dle ust. § 18/2 ZA

	 Dr. Klouza jednak přednesl návrh písemnosti, kterou by měli být určováni advokáti k poskytování právní služby s tím, že znění jednotlivých částí určovací listiny odůvodnil. 

	K tomu dr. Jirousek pokud povinnost a oprávnění určit k poskytování právní služby toho kterého advokáta náleží předsedovi ČAK pak je třeba vyjít z toho, že tento úkon musí provést předseda, resp. ve smyslu právní úpravy o výkonu oprávnění funkce předsedy přísl. místopředseda. K tomu dr. Mikš uvádí, že členové KR jednoznačně požadují, aby toto určení bylo bez dalšího provedeno jménem předsedy a jím podepsáno. 

	Dr. Mikš dále požaduje specifikaci právní věci – viz bod 3) návrhu určovací listiny. Dr. Klouza s tímto postupem souhlasí s tím, že v podstatě tuto námitku přijal před jednáním představenstva. 

	Konstatuje se, že spornou otázkou zůstává otázka čestného prohlášení, tj. kdo tuto záležitost má vyřídit, zda-li Komora či určený advokát. Po diskusi představenstvo preferuje ten postup, že čestné prohlášení bude přílohovou součástí určovací listiny s tím poučením, že v případě zjištění, že údaje klienta jsou nepravdivé, resp. že poměry se zásadně změnily, je oprávněn určený advokát právní službu vyúčtovat. 

	S ohledem na další obsah diskuse dr. Klouza vysvětlil stávající praxi, a to mj. se zaměřením na přijetí rozhodnutí o určení advokáta. Seznámil představenstvo s formulářem, v němž žadatel deklaruje naplnění podmínky, že se do daného okamžiku nedomohl právní služby v důsledku odmítnutí ze strany minimálně dvou advokátů. Dr. Brož upozornil na případ určení advokáta způsobem kdy 28.1. zažádal odsouzenec o určení advokáta dopisem zaslaným z věznice, 30.1. mu byl bez dalšího obhájce určen. K tomu dr. Klouza sděluje, jednak nevylučuji excesy z dané praxe, jednak v případech jako je tento je velmi obtížné požadovat od dotyčné osoby umístěné ve věznici, aby důvod prokazoval prostřednictvím např. výše zmíněného formuláře. Předseda tuto diskusi ukončil s tím, že k takovým věcem je třeba přistupovat mnohdy ad hoc a operativně s tím primárním záměrem, aby Komora nezavdala příčinu k odsudku, že se brání výkonu potřebných právních služeb. 

	Dr. Klouza a dr. Mikš se pověřují, aby zpracovali finální formulář určovací listiny s ohledem na výše uvedené připomínky a při náležité úpravě (včetně interpunkční). Listina již bude bez dalšího předložena toliko předsedovi ČAK k zavedení do praxe.

	Ad 11/
	Stav příprav metodického pokynu k aplikaci etického kodexu

	V tomto bodě se odkazuje na diskusi odeznělou v rámci kontroly zápisu z 14. schůze (viz výše). 

	Ad 12/
	Rozhodnutí o zástupci ČAK v Justiční akademii při MS ČR

	Představenstvo vzalo na vědomí jmenování JUDr.PhDr. Stanislava Balíka členem Rady Justiční akademie  - dr. Jirousek v tomto směru seznámil členy představenstva s rozhodnutím ministra spravedlnosti, které bylo dáno ČAK na vědomí 3.2.2004 ředitelem personálního odboru dr. Novotným MS ČR.

	Ad 13/
	Běžné věci Komory
	
	Představenstvo vzalo na vědomí dopis dr. Pejchala, kterým děkuje ČAK za doporučení kandidatury na soudce ES pro lidská práva, na druhé straně však oznamuje, že z kandidatury odstoupil. 

	Předseda dále informoval představenstvo o skutečnosti, že vedle JUDr. Václava Mandáka, jakožto člena pracovní komise Legislativní rady vlády pro trestní právo, byl za ČAK do této pracovní komise navržen další člen, a to JUDr. Paláček Milan, který na základě přísl. smlouvy pracuje pro ČAK na úseku legislativy pro věci trestní. Alternativně bylo navrženo, aby vystupoval vedle dr. Mandáka případně, nebude-li to možné, místo něj. 

	Dr. Poledník informuje o právnickém plese v Brně s tím, že pokud by měl někdo z členů představenstva zájem, jeho účast zajistí (13.3.2004). Dále sděluje, že byl doporučen jako nastupující člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro občanské právo, avšak má zato, že s ohledem na jeho vytížení a skutečnost, že je mimopražský advokát, navrhuje změnu na tomto postu právě advokátem se sídlem a bydlištěm v Praze. K tomu dr. Machová zdá se mi, že by  velmi vhodným kandidátem byl JUDr. Roman Premus. Dr. Machová  a dr. Vychopeň se pověřují, aby se jmenovaným tuto otázku probrali a zajistili v součinnosti s dr. Poledníkem případnou změnu ve výše uvedeném smyslu. 

	Dr. Jirousek konstatuje zprávu o čerpání rozpočtu sociální fondu za rok 2003 při zisku 2,925.625 Kč. Představenstvo vzalo tuto zprávu na vědomí bez připomínek.

	Dr. Slavíková připomíná, že vedle obsazení pracovní komise LRV pro občanské právo je třeba po odstoupení dr. Nykodýma jmenovat též vedoucího sekce pro občanské právo v ČAK a zároveň jmenovat zástupce ČAK do pracovní komise pro rekodifikaci obč.z. při MS ČR. Dr. Jirousek jednak ukládá dr. Vychopeňovi a dr. Machové ať s dr. Premusem proberou možnou kandidaturu na všechna uvedená místa s tím, ať vysloví osobu advokáta, s nímž by postupoval v součinnosti při plnění z úkolu vyplývajících z postu v jednotlivých komisích a dále žádá dr. Brože, aby případně do příštího představenstva předjednal účast dr. Aleše Pejchala v některé z těchto komisích. 

	Dr. Poledník sděluje, že je třeba řešit otázku nemovitosti na Jakubské v Brně. Dr. Jirousek navrhuje, aby představenstvo ČAK dne  9. 3. 2004 proběhlo v Brně, součástí programu bude seznámení se se stavem nemovitosti na místě samém.

	Dr. Kyjovský se pověřuje, aby zajistil organizaci představenstva v březnovém termínu a informoval o místě konání nejpozději do 20.2.2004. Sekretariát se pověřuje neprodlenou informací členů představenstva.

	Dr. Klouza z pověření dr. Mandáka navrhuje, aby se dr. Jelínek stal členem redakční rady BA. Představenstvo vyslovuje jednomyslný souhlas s členstvím dr. Jelínka v redakční radě BA a pověřuje dr. Mandáka příslušnou informací v tiráži. 

	Závěr

	Představenstvo rozhodlo, že zápis z jednání 15. schůze ČAK bude na internetových stránkách zveřejněn v rozsahu zápisu ze dne 10. 2. 2004 v celém rozsahu, tj. mimo část zápisu ohledně rozhodnutí ve věcech pozastavení výkonu advokacie či vyškrtnutí ze seznamu ČAK (část zápisu z 9.2.2004). Poté předseda poděkoval všem přítomným za dělný přístup k výkonu povinností a patnáctou schůzi představenstva  ČAK v 17.15 hod. ukončil.


  

