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Podklady pro reorganizaci kanceláře ČAK a  pro zpracování nového Kancelářského řádu ČAK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. V čele kanceláře stojí tajemník a ředitel, kteří jsou podřízeni předsedovi ČAK. Oba řídí činnost Kanceláře v rozsahu svých kompetencí a své agendy na základě pokynů předsedy. Tajemník i ředitel jsou jmenováni představenstvem ČAK v souladu s Organizačním řádem ČAK. Personální otázky a otázky nikoliv běžných organizačních a podobných změn řeší v rámci své kompetence oba funkcionáři na základě předchozího souhlasu předsedy ČAK.

2. Tajemník řídí advokátní agendu (problematika týkající se advokátního stavu, tj. nikoliv vlastní organizace činnosti, technického zabezpečení a personálních věcí Kanceláře) ČAK a z této pozice řídí jednotlivé odbory ohledně řešení problematiky s advokátní agendou související. Prostřednictvím vedoucích odborů je oprávněn úkolovat jednotlivé zaměstnance při řešení otázek souvisejících s chodem advokátního stavu, jakkoliv související se zájmem ČAK i jednotlivých advokátů, a to v intencích činnosti toho kterého odboru. Na základě podkladů rozpočtové komise sestavuje návrh ročního rozpočtu a roční bilanci, organizuje činnost odvolacích senátů v kárném řízení, řeší poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, zajišťuje běžný styk s veřejností a ve spolupráci s odborem pro vnější věci ČAK i příp. styk s médii a pod. Dále vyřizuje odpovědnostní škody a vede agendu pozastavení výkonu advokacie. Na základě poznatků zpracovává informace a náměty pro představenstvo ČAK, účastní se jednání představenstva, v době nepřítomnosti předsedy a členů představenstva vystupuje za ČAK navenek, a to v rozsahu svých kompetencí, resp. na základě zmocnění či pověření předsedy a v rámci této činnosti se účastní jako zástupce ČAK i určených legislativních procesů. (Zdá se logické, že tajemník s ohledem na agendu své činnosti, zejména ve směru zastupování ČAK navenek, resp. vystupování za ČAK vůči různým subjektům – včetně médií, bude v rámci Kanceláře a v návaznosti na součinnost s dr. Jelínkem řídit Odbor vnějších vztahů. Pokládám přitom za přirozené a s ohledem na znalosti a schopnosti JUDr. Kryma za též nejvhodnější, aby stávající tajemník plnil roli “nejmenovaného” tiskového mluvčího, tj. v rámci běžného styku.)

3. Ředitel organizačně a technicky zajišťuje činnost Kanceláře i představenstva, organizačně řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů a ve spolupráci s tajemníkem řeší personální otázky ČAK. Organizační a technické řízení kanceláře realizuje prostřednictvím vedoucích odborů, v tomto smyslu úkoluje zaměstnance, řeší otázku jejich pracovní náplně a provádí kontrolu jejich pracovních výkonů. Odpovídá za odpovídající technické vybavení a zajištění pracovišť Kanceláře, uzavírá a rozvazuje pracovní poměry i smlouvy s externisty Kanceláře (opět ve spolupráci s tajemníkem), rozhoduje o rozmístění zaměstnanců na pracovištích ČAK a pod. Nad rámec organizační činnosti ve vztahu ke Kanceláři je ředitel zároveň vedoucím Odboru hospodářského a organizačního (kontinuální přebírání funkce tak, aby vedoucím odboru byl v celém rozsahu k 1.1.2005), z této pozice řeší hospodářskou problematiku Kanceláře včetně rozhodování o odpisu pohledávek do 50.000,- Kč. 

Ad 1./2. umístění – předseda, tajemník a jejich administrativní asistentka – jako dosud, v sekretariátu dále odborná asistentka Odboru pro vnější vztahy (?), ředitel a administrativní asistentka ředitele – viz tč. Odbor mezinárodních vztahů.  
  


4. Kancelář ČAK se člení na odbory a příp. v rámci odborů zřízené útvary. Zřizuje se celkem těchto devět odborů: 
a) Odbor sekretariátu ČAK
b)Odbor matriky ČAK
c) Odbor hospodářský a organizační
d) Odbor mezinárodních vztahů ČAK
e) Odbor výchovy a vzdělávání
f) Odbor vnějších vztahů ČAK
g)  Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK
h) Odbor kárného žalobce ČAK
ch) Odbor předsedy kárné komise ČAK






Ad a) Odbor sekretariátu ČAK

Agenda v návaznosti na agendu předsedy ČAK, tajemníka, ředitele.

Organizace  - v podstatě dnešní stav, tj. dvě asistentky pro výše uvedené funkcionáře.

Útvar technického zabezpečení odboru

Recepce a tel. ústředna – jeden zaměstnanec 100 % PP – cca 8/ 8.30 – 16.30/ 17

Řidič (a drobná technická pomoc) – do 31.12.2004 80 % PP

Pošta (včetně zajištění náhrady v recepci) – jeden zaměstnanec 100 % PP

Úklid a drobná údržba – vyřeší ředitel 



Ad b) Odbor matriky ČAK

Tento odbor je zřizován z dosavadního útvaru  Odboru pro vnitřní věci advokacie, tj. Útvaru osobního, matriky a určování advokátů. Jsem přesvědčen, že jde o jakési “srdce” servisu ČAK a je třeba vydělit stávající činnost označeného útvaru do samostatného odboru. V podstatě lze vycházet ze stávajícího rozsahu agendy a kompetencí při této organizační struktuře (dosud dvě osoby na mandátní smlouvu, sedm zaměstnanců při celkem 5,62 zam. úvazku):

předseda, tajemník, ředitel, v rozsahu svých kompetencí

stálý dohled za představenstvo: JUDr. Milan Kyjovský

vedoucí matriky – 100 % pracovní poměr (PP) – kval. informatika, resp. ekonomické (?)

max. 5 zaměstnanců – 100 % PP

max. 1x mandátní smlouva (MS) – cca 10.000,- až 20.000.- Kč – rozhodování v matr. věcech (pozastavování, určování, vyškrtávání, mj. v součinnosti s účtárnou – podklady např. k vyškrtávání)

místo výkonu matriky: celé přemístit do II. patra Nové budovy na Národní (tč. knihovna), výkon delegovaných pravomocí – rozhodování v matr. věcech, mj. určování advokátů, by byl realizován advokátem pracujícím na základě MS v kanceláři navazující na velkoplošnou kancelář (tč. Boháčová), resp. při preferování samostatného vstupu – některá z tzv. garsonek (za těchto okolností by tato kancelář resp. při výměně s kanceláří určenou pro BA sloužila části Odboru legislativy). 




Ad c) Odbor hospodářský a organizační

V současné době zahrnuje Útvar finančního a provozního účetnictví, Útvar mzdového účetnictví a správy majetku, Útvar sociálního fondu a vymáhání pohledávek a Útvar povinného pojištění advokátů. Vedoucí Odboru Dr. Snášelová je současně odpovědná za Útvar zkušební komise a organizaci advokátních zkoušek v rámci Odboru pro vnitřní věci. Umístění Odboru – jak v Kaňkově paláci, tak v Nové budově. Navrhuji tuto organizační strukturu a související organizaci:

předseda, tajemník – v rozsahu svých kompetencí

stálý dohled za představenstvo: JUDr. Brož, JUDr. Karas ............

vedoucí odboru – do 31.12.2004 JUDr. Snášelová (PP), od 1.1.2005 – ředitel 

Útvar účetnictví a správy majetku (dosud 7,66 zam. úvazku)

1. vedoucí účtárny – agenda finančního a provozního účetnictví
2. zástupce vedoucího – agenda mzdového účetnictví a správy majetku
3. max. 3 – 4 zaměstnanci 100 % PP

Útvar pojištění a sociálního fondu

1. vedoucí útvaru – 100 % PP
2. jeden zaměstnanec 100 % PP

zrušit Útvar vymáhání pohledávek a tuto agendu na základě smlouvy o poskytování právní pomoci předat mimo Kancelář za paušál cca 25.000,- Kč/měsíčně + přísudky

umístění odboru: celý odbor bude v Nové budově ČAK v I. patře, vedoucí odboru do 31.12.2004  v jedné z kanceláří v III. až V. patře Nové budovy




Ad d) Odbor mezinárodních vztahů ČAK

V současné době 4 zaměstnanci a 2 osoby na MS. Navrhuji tuto organizační strukturu a organizaci související (postupná reorganizace s finálním stavem k 1.1.2005):

předseda, tajemník – v rozsahu svých kompetencí

stálý dohled za představenstvo – JUDr. Vychopeň, asistence JUDr. Poledník a JUDr. Kyjovský

vedoucí odboru 100 % PP 

dvě odborné asistentky (možno i MS – paušál cca 15.000,- Kč/měsíc)

dvě asistentky –  100% PP 

1x MS – cca 10.000.- Kč (překlady a výpomoc při zajištění průvodcovských a jiných služeb zahraničním návštěvám, např. též mimo prac. dobu)

umístění: nabízí se ve třech místnostech tč. matriky, tj. jedna kancelář pro vedoucího, jedna kancelář pro dvě odborné asistentky a sekretariát.

V rámci tohoto odboru navrhuji pro druhou polovinu 2004 a pro rok 2005 zřídit zvláštní post tzv. zmocněnce ČAK, a to v daném případě konkrétně pro zajištění organizace kongresu IBA s tím, že zmocněncem by byl JUDr. Martin Šolc (tuto otázku jsem s ním již projednal).  Na základě zkušeností pak rozhodnout, zda-li s tímto institutem pomocného orgánu ČAK nepočítat permanentně. 




Ad e) Odbor výchovy a vzdělávání

S ohledem na vývoj nutné organizace dané agendy předpokládám úplné oddělení všech agend týkajících se výchovy a vzdělávání do samostatného odboru (tč. v Odboru pro vnitřní věci advokacie). Daný odbor se zřejmě v budoucnu rozčlení na Útvar výchovy a vzdělávání advokátních koncipientů zahrnující též agendu zkušebních komisí a organizaci advokátních zkoušek a samostatný Útvar pro regiony a vzdělávání advokátů (v závislosti na příp. úpravu povinného celoživotního vzdělávání). Momentálně se dané problematice věnuje 8 zam. a osob pracujících na MS v různém rozsahu úvazků. Předpoklad organizační struktury a organizace související:

předseda, tajemník – v rozsahu svých kompetencí

stálý dohled za představenstvo: JUDr. Papež a se zaměřením na regionální zástupce JUDr. Mrázek.

vedoucí odboru – se zaměřením na buď vzdělávání konc. nebo vzdělávání advokátů a regiony 

zást. vedoucího odboru – opačné zaměření než vedoucí odboru

dva až tři administrativní zaměstnanci – 100% PP, resp. 2 zaměstnanci a 1x MS v rozsahu cca 15.000.- Kč měsíčně

od 1.1.2005 –  JUDr. Snášelová – zkušební komise (mj. do funkce byla JUDr. Snášelová zvolena na dobu tří let) 

umístění – stávající prostory + kancelář tč. JUDr. Snášelové 

Zde je třeba předpokládat změny v organizačních úvahách např. v návaznosti na případnou potřebu institualizace výchovy a vzdělávání.




Ad f) Odbor vnějších vztahů ČAK

Jde o nově zakládaný odbor Kanceláře, a to v podmíněnosti potřeb ČAK ve vztahu k veřejnosti, médiím, vnějším subjektům, ale i v návaznosti na zajištění operativní komunikace s advokáty. Přesnou organizační strukturu připravil JUDr. Jelínek s ohledem na zajištění těchto základních úkolů: styk s médii a zajištění chodu tiskové sekce ČAK, internet, BA a zajištění chodu knihovny ČAK včetně jejího servisu ve vztahu k advokátům a pod. Předpokládám tuto organizační strukturu a organizaci související:

předseda, tajemník – v rozsahu svých kompetencí

stálý dohled za představenstvo: JUDr. Jelínek

vedoucí odboru – tajemník?, resp. částečně advokát na MS v součinnosti s tajemníkem

asistent vedoucího – 100 % PP

vedoucí knihovny a vedení BA – MS

odborný knihovník – 100 % PP

Dále se doporučuje paušál cca 30.000,- Kč/měsíčně s PR agenturou – viz nabídka AGE PLUS a.s.

Dobrovolný tiskový odbor: JUDr. Jelínek, JUDr. Vlk, JUDr. Balík ... dále pak spolupráce s jednotlivými členy představenstva a vedoucími Odborů dle jejich zaměření a potřeby využití “servisu vnějších vztahů”.

Za situace, kdy bylo přijato řešení, že tajemník by byl současně vedoucím odboru, považoval bych za vhodné, aby spolu s administrativní asistentkou pro tajemníka a předsedu byl odborný asistent Odboru vnějších vztahů umístěn v místnosti sekretariátu. Umístění odborného knihovníka bude dáno rozhodnutím o umístění knihovny. Zajišťování agendy BA (dr.Mandák) by mělo být situováno do samostatné kanceláře za matriku, tč. pí Bláhová.


Ad g) Odbor vnitřní a vnější legislativy ČAK

Odbor výhradně zaměřený na legislativní činnost ČAK, tj. v rámci vnější legislativy ve smyslu účasti ČAK na legislativních procesech a zajištění styku s legislativními orgány, v rámci vnitřní legislativy počínaje zajištěním stavovské legislativy, konče zajištěním chodu Věstníku ČAK a související medializace a informovanosti o legislativní problematice. 

předseda, tajemník – v rozsahu svých kompetencí

stálý dohled za představenstvo: JUDr. Račok a JUDr. Kindl (as. JUDr. Papež – tarif)

vedoucí odboru – jeden zam. 100 % PP

odborný asistent – jeden zam. 100 % PP (1x administrativa ?)

dva externí odborní asistenti – 1x MS cca 15.000,- Kč/měsíčně (Dr. Paláček – trest), 1x MS cca 7.500.- Kč (Dr. Zoulík – obchod, konkurz apod.)

umístění: 1. alternativa – soubor tří tzv. garsonek (1x dr. Patera, 1x dr. Slavíková, 1x externisti); 2. alternativa – 2 tzv. garsonky a 1x kancelář za velkoplošnou kanceláří matriky (pro případ, že upřednostníme samostatný vstup k pracovníkovi jenž rozhoduje v matričních věcech - viz zejména problém určování, který je třeba řešit mimo hlavní budovu).




Ad h) a ad ch) 
Odbor kárného žalobce a Odbor předsedy kárné komise

Vše ve stávající organizační struktuře a v rámci stávajícího obsazení (s výjimkou změny v osobě Dr. Kryma)





Pomocné orgány – Sekce ČAK a Výbory sekcí

Navrhuji, aby sice stávající rozčlenění jednotlivých Sekcí zůstalo zachováno, avšak s tím, že vedoucí jednotlivých Sekcí musí jmenovat max. dva až tři další členy té které Sekce, a to zejména při vyhodnocení dosavadní aktivity a schopností potencionálních kandidátů. Vlastní sekce by měly být operativní ve schopnosti projednat aktuální otázky, zpracovávat jak zadanou problematiku, tak připravovat potřebné náměty atd. Navrhuji tyto Sekce a tyto jednotlivé vedoucí Sekcí:

a) Sekce obchodně-právní: JUDr Pohl

b) Sekce pro občanské právo: JUDr. Premus (? – dosud neprojednáno)

c) Sekce pro trestní právo a obhajobu: JUDr. Paláček

d) Sekce pro advokátní právo a advokátní tarif: JUDr. Papež

e) Sekce pro mezinárodní právo: JUDr. Vychopeň

f) Sekce pro ústavní a správní právo: JUDr. Brož

g) Tisková sekce: JUDr. Jelínek

h) Sekce pro dějiny advokacie: JUDr. PhDr. Balík

ch) Sekce pro nehmotné statky: JUDr. Kyjovský

i) Sekce výchovy a vzdělávání: JUDr. Kovářová


Dosavadní členové sekcí, kteří nebudou v nově vytvořených cca tříčlenných Sekcích, budou bez dalšího členy Výborů jednotlivých sekcí s tím, že na daném a řešeném tématu se budou účastnit polemikou prostřednictvím internetu a cca jedenkrát za rok budou svoláni k výročnímu zasedání Výboru.







Další stálé pomocné orgány ČAK

1. Výbor regionálních zástupců

Tento Výbor by měl být svoláván pravidelně cca jednou za každé kalendářní čtvrtletí s tím, že v návaznosti na činnost jednotlivých Odborů ČAK by měl organizovat jednotlivé akce v rámci regiónů, zajišťovat kontakt a komunikaci mezi ČAK a regionálními justičními složkami prostřednictvím regionálních zástupců, prostřednictvím těchto vystupovat v regionech vůči veřejnosti, médiím a pod., to vše v rámci nově konstituovaného postavení regionálních zástupců prezentovaného prostřednictvím přísl. dekretů. Jednání Výboru by mělo zajišťovat koordinaci regionálních zástupců a koordinovanou činnost při realizaci zadaných úkolů. Na druhé straně by měl ČAK napomáhat těm akcím, jež regionální zástupci realizují z vlastní iniciativy a ve prospěch zájmů ČAK. Lze předpokládat úzkou spolupráci Výboru s Odborem výchovy a vzdělávání, Odborem vnějších vztahů ČAK a Sekcí pro výchovu a vzdělávání. 


Stálé vedení ze strany člena představenstva: JUDr. Mrázek

2. Rozpočtový výbor ČAK

Tento stálý Výbor by měl zajišťovat jednak veškeré podklady pro stanovení optimálního rozpočtu, rozpočtových pravidel, jednak by se měl zabývat průběžnou kontrolní činností a pod. (viz návrhy JUDr. Karase).

Stálé vedení ze strany představenstva: JUDr. Karas, JUDr. Brož, JUDr. Kyjovský


