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ZÁPIS

18. schůze představenstva České advokátní komory konané ve dnech 15. a 16. 4. 2004 v Unhošti


Přítomni: 	JUDr. Brož, JUDr. Jelínek, JUDr. Jirousek, JUDr. Kyjovský, JUDr. Mrázek, 		JUDr. Poledník,  JUDr. Račok, JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym,  Mgr. Střížová, 
		JUDr. Mikš


Dne 15.4.2004:

	Ad 1/
	Kontrola zápisu z 16. schůze představenstva ČAK

	V rámci kontroly zápisu z 16. schůze byla otevřena i diskuse k bodu 2) programu. Dr. Kyjovský, dr. Poledník shodně sdělili, že zatím nemají žádnou nabídku, která by byla ve vztahu k potřebám ČAK zajímavá a relevantní, upozorňují však na skutečnost, že hledání vhodných prostor vyžaduje více času. 

S ohledem na výše uvedené představenstvo pověřuje dr. Kyjovského i dr. Poledníka, aby zadali oficiálně požadavek určitým realitním kancelářím, které dle vlastních zkušeností v daném místě vyberou, přitom základní parametry požadavků by měly vyznít asi v tom smyslu, že prostory by měly každopádně zahrnovat jednu kancelář pro administrativní sílu, další místnost vhodnou jak pro jednání regionálního zmocněnce, tak pro realizaci advokátních zkoušek a místnost pro semináře cca 40 osob. Nejde samozřejmě o dogma. 

Mgr. Střížová sděluje, že zatím s advokáty, kteří jsou v objektu na Jakubské v nájmu, nebylo jednáno o ukončení nájemních poměrů, nájemní poměry jsou však vesměs na neurčito s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Tuto skutečnost potvrzuje i přítomná dr. Snášelová. 

Představenstvo ukládá Mgr. Střížové, aby nejprve zahájila jednání s advokáty, kteří jsou v nájmu, informovala je o nutnosti ukončení nájemních poměrů k 31.12.2004 a v tomto směru s nimi projednala a případně i uzavřela dohodu o ukončení nájemního poměru. Totéž se přiměřeně týká nájemce – zlatnictví (rozptyl cca 3 měsíců ohledně data ukončení nájemních poměrů je přípustný s tím, že ČAK prvořadě preferuje vyřešení věci dohodou). V případě nájemců, kteří odmítnou uzavřít dohodu ve výše uvedeném smyslu, bude rozvázán nájemní poměr výpovědí s tím, že se doporučuje podat výpověď již v srpnu. 

Dr. Jirousek informoval o názorech a stanoviscích advokátů, kteří jsou na Jakubské v nájmu. Z těchto zpráv je zjevné, že advokáti tam sídlící se nedohodli na společném postupu, nicméně není vyloučeno, že tito advokáti, resp. někteří z nich, objekt případně odkoupí. Očekávají však nabídku ze strany ČAK. Za těchto okolností představenstvo nemá výhrady proti tomu, aby byl zpracován znalecký posudek na náklady ČAK a učiněna nabídka advokátům v nájmu k odkoupení, tzn. systematicky obdobně jako v případě odprodejů nemovitostí advokátům v 90. letech. Celý tento postup však bude realizován teprve na základě rozhodnutí představenstva jak s objektem naložit, přitom v tomto směru bude představenstvo jednat  o celé věci v červnu 2004. Toto jednání musí být, jak připomíná dr. Kyjovský, návazné na jasné vyřešení otázky náplně pobočky ČAK v Brně, tj. ve smyslu novelizace zákona o advokacii.

 Dr. Račok byl ve smyslu zápisu z minulé schůze dotázán, zda-li se důvodová zpráva k novele ZA zmiňuje o představě zákonodárců ohledně náplně činnosti pobočky v Brně. Dr. Račok potvrzuje, že důvodová zpráva tuto otázku neřeší. 

Mgr. Střížová nad rámec výše uvedených úkolů zadá vypracování znaleckého posudku ohledně ceny nemovitostí na Jakubské 9 v Brně.

	Dr. Krym podal zprávu o vývoji personálního obsazení Legislativní rady vlády a mj. o informaci dr. Oehma, že předsedou Legislativní rady vlády se stává dr. Čermák. Kromě toho zdůrazňuje, že představenstvo ČAK není povoláno k delegaci členů Legislativní rady vlády, že může učinit toliko podnět, přitom od dr. Oehma ví, že jsou požadováni odborníci zejména z oblasti práva trestního, správního a pracovního. 

	Dr. Brož připomíná, že zájem dr. Tomáše Sokola být členem obdobného orgánu trvá. Představenstvo považuje za vhodné vedle již učiněného podnětu k jmenování dr. Jelínka a dr. Papeže učinit podnět k nominaci dr. Sokola. V tomto směru se pověřuje předseda ČAK, aby učinil příslušné kroky. (Neprodleně).

	  Dr. Jelínek podal obsáhlou zprávu o vývoji poptávkového řízení ohledně výběru firmy – realizátora modernizace resp. nových webových stránek ČAK. V této souvislosti předložil členům představenstva písemný materiál, který obsahuje jednak specifikaci nabídek 6 firem, jednak závěry analýzy těchto nabídek zpracované dr. Svobodou a dr. Jelínkem. Dr. Jelínek dává k úvaze, zda-li před finálním rozhodnutím neprovést výběrové řízení. 

	S ohledem na rozsah dosavadních výsledků dr. Jelínka představenstvo považuje výběrové řízení za nadbytečné, avšak s tím, že činí následující rozhodnutí o postupu: Pokud bude schváleno usnesení o poradních orgánech, tj. v rámci programu dnešní schůze představenstva a bude jako předseda ustanoven kandidovaný dr. Karas, pak dr. Karas zajistí operativní konstituci výboru rozpočtového a hospodářského a v intencích poradních kompetencí (viz návrh usnesení) probere celou problematiku s dr. Jelínkem, tj. včetně členů výboru, zaměří se na všechny rozhodné parametry daných nabídek a učiní doporučení představenstvu pro květnovou schůzi představenstva ČAK. Konsultace budou probíhat mezi výborem na straně jedné a dr. Jelínkem a dr. Svobodou na straně druhé. O celé věci bude zpracován doporučující materiál, na základě kterého bude o konečném výběru dodavatele nových webových stránek rozhodovat představenstvo v květnu 2004. Tento postup doporučuje i dr. Kyjovský jakožto předpokládaný člen rozpočtového výboru.

	V návaznosti na bod 5) zápisu z 16. schůze dr. Jirousek sděluje, že podepsal smlouvu s Age Plus a.s., a to s tím, že po dobu 6 měsíců bude vyhodnocován účel dané spolupráce, posléze rozhodnuto o pokračování či ukončení této spolupráce. Dr. Jelínek informuje, že s Age Plus je v průběžném kontaktu, monitoring je zajišťován, bohužel  je zde skluz v uzavření smlouvy o zajišťování inzerce a týdenní skluz ohledně propojení webových stránek. (Zde však chápe, že jde spíš o problémy technického rázu). Dr. Jirousek předkládá námět, že by bylo vybráno téma, které by se v rámci jakési osvěty zadalo Age Plus pro prezentaci v médiích, aby ČAK otestoval schopnost společnosti medializovat názory ČAK. Dr. Jelínek tento úkol bude realizovat.

	V návaznosti na bod 6) zápisu z 16. schůze dr. Vychopeň sděluje, že splnil tam zadaný úkol a zpracoval a rozeslal návrh zásad zahraniční politiky ČAK. Členové představenstva potvrzují, že koncepci obdrželi a k této nemají zásadních připomínek. Případné náměty a připomínky sekundárního charakteru členové představenstva vypracují písemně a zašlou dr. Vychopňovi. Dr. Vychopňovi je zároveň uloženo, aby z návrhu zásad učinil výtah ke zveřejnění na webové stránce ČAK. (Pro tento účel je materiál příliš obsáhlý.)

	Nato dr. Jirousek nechal hlasovat o případném schválení návrhu zásad zahraniční politiky ČAK ve znění předloženém dr. Martinem Vychopněm:

pro -  8,	proti - 0,	zdržel se – 0

Usnesení představenstva č. 18/18/04: Návrh zásad zahraniční politiky ČAK předložený místopředsedou JUDr. Martinem Vychopněm a vypracovaný v březnu 2004 se schvaluje. Zásady zahraniční politiky v rozsahu schváleného návrhu jsou přílohou zápisu z 18. schůze představenstva ČAK.
Na webových stránkách ČAK bude jako příloha zápisu zveřejněn toliko výtah koncepce z důvodů uvedených výše a po zpracování dr. Vychopněm.

	Dr. Kyjovský v souvislosti s úkolem o kontrole platných stávajících usnesení ČAK sděluje, že v rámci této kontroly dospěl k závěru, že taková usnesení (personálního charakteru)  jsou pouze dvě, a to usnesení o výchově a usnesení o metodice vyúčtování zahraničních cest. Právě k usnesení o účtování zahraničních cest jsou obecně výhrady a za těchto okolností se ukládá dr. Vychopňovi připravit nové usnesení, které by danou problematiku upravovalo (termín: červnová schůze ČAK). Návrh bude předem projednán s KR ČAK. 

	Na závěr dr. Jirousek podává průběžnou informaci o zajišťování věcí k ceremonii slibu s tím, že náklady se zejména s ohledem na DPH, s nímž nebylo při minulé diskusi počítáno, budou pohybovat cca do 200.000 Kč.

	K zápisu ze 17. schůze představenstva ČAK Dr. Jirousek stručně zreferoval též zápis ze 17. schůze a to zejména s ohledem na skutečnost, že bylo precedentně rozhodováno v závažných věcech, přitom nebyli přítomni všichni členové představenstva. Byly rozebrány důvody rozhodnutí o zrušení pozastavení výkonu advokacie, přitom s těmito důvody vyjádřili všichni přítomní členové představenstva souhlas. Do příštího představenstva se členům ukládá, aby se seznámili s odůvodněním těchto rozhodnutí, jež bylo zpracováno mj. dr. Kindlem a k tam uvedeným důvodům případně zaujali svá stanoviska. 

	Ad 2/
	Usnesení o poradních orgánech, o jmenování předsedů poradních orgánů,  
            o vydávání časopisu BA

	Dr. Jirousek  seznámil všechny přítomné s obsahem zápisu ze schůze předsedů sekcí ČAK konané dne 8.4.2004. Poté seznámil členy představenstva s obsahem navrhovaných usnesení, a to
1) s návrhem usnesení představenstva ČAK o poradních orgánech
2) s návrhem usnesení představenstva ČAK o vydávání časopisu BA
3) s návrhem usnesení představenstva ČAK o jmenování předsedů poradních orgánů (výborů  
     a sekcí).

	Po diskusi se návrh usnesení o poradních orgánech pro schvalovací řízení mění takto:

a) v čl. I/1 písm. d) se název “výbor tiskový a internetová rada” nahrazuje názvem “výbor pro vnější vztahy a internetová rada”. (V tomto znění se mění též nadpis čl. V. v návrhu usnesení.)
b) na návrh dr. Račoka se přijímá toto nové znění čl. XII. návrhu usnesení o poradních orgánech: “Zrušuje se usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 7.4.2003 o organizaci studijní a legislativní činnosti, jakož i všechna dosavadní usnesení představenstva o postavení a činnosti poradních orgánů ČAK.”

	Po diskusi se odsouhlasil ke schvalovacímu řízení návrh usnesení o vydávání časopisu BA ve znění předloženém tajemníkem ČAK.

	Po diskusi je obsahově přijat ke schvalovacímu řízení návrh usnesení o jmenování předsedů poradních orgánů s tou výjimkou, že je třeba doplnit sekci pro právo duševního vlastnictví s návrhem předsedy – JUDr. Milan Kyjovský a dále je třeba formulačně sladit označení poradních orgánů v tomto usnesení s formulacemi užitými v návrhu usnesení o poradních orgánech (provede Mgr. Střížová).

	Ve všech návrzích se ještě v případě regionálních představitelů mění označení “zmocněnci či zástupci” (návrh usnesení o poradních orgánech – nadpis čl. II. návrh usnesení o jmenování předsedů čl. I/1) na správně “představitelé”. 

Poté nechal dr. Jirousek hlasovat o přijetí usnesení představenstva ČAK o poradních orgánech ve znění připomínek – viz výše:

pro – 8,	proti- 0,	zdržel se- 0
	
Usnesení představenstva č. 19/18/04:  Schvaluje se návrh usnesení představenstva ČAK  o poradních orgánech s tím, že toto usnesení je schváleno pod názvem: “Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15.dubna 2004 o poradních orgánech”. Usnesení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004
	
	Dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu představenstva ČAK o usnesení o vydávání BA ve znění připomínek viz výše:

pro – 8,	proti – 0,	zdržel se - 0
	
Usnesení představenstva č. 20/18/04: Schvaluje se návrh usnesení představenstva ČAK o vydávání časopisu BA s tím, že toto usnesení je schváleno pod názvem: “Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. dubna 2004 o vydávání časopisu Bulletin advokacie. Usnesení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004”.

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu představenstva ČAK o jmenování předsedů poradních orgánů ve znění připomínek viz výše a změny čl. 3, který budiž zrušen a v uvozující větě čl. 1 doplněno “jmenuje dnem ……. předsedy poradních orgánů….”:

pro – 8,	proti - 0,	zdržel se - 0

Usnesení představenstva č. 21/18/04: Schvaluje se návrh usnesení představenstva ČAK o jmenování předsedů poradních orgánů s tímto názvem: “Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. dubna 2004 o jmenování předsedů poradních orgánů (výborů a sekcí)”. 
	
	Ad 4/
	Návrh nového kancelářského řádu
	
	Dr. Jirousek zahájil diskusi o předloženém návrhu kancelářského řádu. Dr. Krym v úvodu seznámil přítomné s filosofií, kterou se řídil při zpracování konkrétních článků, zároveň odůvodnil formulační změny oproti původnímu kancelářskému řádu a záměru, když tyto změny jsou podmíněny dikcí závazného organizačního řádu (např. označení “kontrolní oddělení” místo dosud “odbor”).

	Dr. Jirousek upozornil na zásadní změnu, a to rozdělení vedení odborné a advokátní agendy – tajemník a vedení provozní, organizační a hospodářské činnosti – ředitel. 

	Dr. Karas navrhuje, aby odlišení kompetencí tajemníka a ředitele právě zdůrazněním agend (advokátní a provozní) bylo výraznější a toto rozdělení bylo obsahem samostatného článku v části prvé Kancelářského řádu. V té souvislosti upozorňuje na prakticky stejné úseky kompetencí, jež se nekryjí pouze tenkrát, dojde-li k tomuto jasnému oddělení kompetenčních agend. Při tomto rozdělení se domnívá, že může být zachován horizontální vztah  podřízených toliko k předsedovi ČAK. Dále navrhuje zvýraznění manažerského poslání ředitele tím, že v čl. 1/3 bude činnost označená jako “provozní” a ředitel jako “výkonný”. Kromě toho má za to, že není správné, aby výkonný ředitel byl jmenován po předchozím souhlasu představenstva Komory.

	Na návrhy dr. Karase navázal dr. Brož s tím, že je přesvědčen o nutné vertikální podřízenosti tajemník – ředitel. Vyloučí se tím do budoucna jakékoli kompetenční spory, přitom v nepřítomnosti předsedy bude jednoznačně dáno, kdo v případě pochybností rozhoduje. V tomto smyslu navrhuje úpravu článku 1/3 části prvé kancelářského řádu tak, že: “Provozní činnost kanceláře organizuje výkonný ředitel, který je přímo podřízen tajemníkovi”. Této skutečnosti by mělo odpovídat i to, že ředitel bude jmenován předsedou po vyjádření tajemníka. 

	Dr. Račok souhlasí s dr. Karasem o tom, že předchozí souhlas představenstva ke jmenování ředitele není na místě a poukazuje na dikci přísl. ustanovení organizačního řádu. Na druhé straně podporuje úpravu vztahu tajemník – ředitel ve smyslu podřízenosti ředitele tajemníkovi a stejně jako dr. Brož poukazuje na jednoznačné odstranění možných kompetenčních kolizí do budoucna. Podporuje dr. Karase v návrhu, že ředitel by měl být označen jako “výkonný ředitel” a zdůrazněna provozní činnost kanceláře, kterou se zabývá. 

	Dr. Jirousek upozorňuje na vadný odkaz ohledně činnosti tajemníka a činnosti ředitele, kde odkaz na čl. 3 resp. 4 je třeba nahradit odkazem na čl. 3/1 a 3/2. 

	Dr. Mikš za KR sděluje, že podřízenost tajemník – ředitel bude pro KR přijatelná už proto, že jednak zcela jasné vymezení postavení právě podřízeností, resp. nadřízeností, zjednoduší činnost a přístup kontrolních orgánů k jednotlivým zpracovávaným agendám, dále nelze opomenout tradici, kdy v čele Komory je jednoznačně tajemník, tj. zastupující předsedu představenstva. Konečně považuje za významný ten argument, že je tč. shoda okolností, že obě funkce jsou obsazeny advokáty, což do budoucna spíš nemusí být, neboť manažerskou funkci může vykonávat ekonom, či jiný odborník. Naopak se zřejmě bude trvat na tom, aby v čele Komory na postu tajemníka byl člen advokátního stavu. 

	Dr. Jelínek upozorňuje na určité kolize při vymezení kompetence tajemníka a odboru vnějších vztahů a dále navrhuje úpravu kompetencí odboru vnějších vztahů, to vše takto: 

a) domnívá se, že pod 3/1 písm. i) není nejvhodnější formulace “zajišťuje styk s veřejností”. 
b) je toho názoru, že bod 3/1 písm. s) by měl být zrušen, neboť jde toliko o momentální řešení organizačních vztahů s tím, že vázanost v tomto smyslu do budoucna nepovažuje za vhodnou.
c) v čl. 9/1 písm. c) tento článek doporučuje zařadit do kompetencí tajemníka, např. konkrétně jím nahradit zrušený čl. 3/1/s).
d) čl. 9/3 doplnit o písmeno e) v tomto znění: “Poskytování informací o činnosti Komory a advokacie veřejným sdělovacím prostředkům”. (Odůvodnění: Ukládá se monitoring a organizace určitých řešení, avšak chybí výstup.)
e) čl. 9/5 písm. b) formulačně upravit takto: “Koordinace aktualizace údajů zveřejňovaných na webové stránce Komory.” 

	Dr. Kyjovský vznáší pochybnosti o zařazení úseku knihovny, dále se domnívá, že na úseku styků s regiony čl. 8/3 písm. c) by předmětný úkol informovat přísl. soudy a státní orgány o jmenování regionálních představitelů, tato povinnost by měla připadnout tajemníkovi, aby oznámení mělo příslušný kredit, nikoliv vedoucímu odboru. 

	Dr. Vychopeň navrhuje vyčlenit z kompetencí odboru MV povinnost pod písm. e) – organizaci překladů. Doporučuje se přesunout tuto povinnost pod manažerskou činnost výkonného ředitele, který současně jakožto osoba odpovědná za rozpočet, vyřeší související rozpočtovou otázku, která se týká překladů.

	K připomínce dr. Vychopně a dr. Wurstové se konstatuje nutnost zachování stávajícího dělení výchovných a vzdělávacích akcí mezi odborem mezinárodním a odborem výchovy s tím, že naopak odbor MV bude organizovat tak, jako dosud akce ve spolupráci se zahraničními advokátními komorami a odbor výchovy akce ve spolupráci s mezinárodními vzdělávacími institucemi (návrh vyměnit čl. 7/g a čl. 8/1/e). 

	Dr. Brož navrhuje úpravu čl. 15/1,2 tak, že v kancelářském řádu bude toliko stanoveno, že pracovní doba bude určena mezi 7,30 až 18,00 hod. individuálně tomu, kterému zaměstnanci, v intencích přísl. ustanovení ZP. Dále navrhuje zařazení úpravy, že činnost  ČAK je v pracovních dnech zajišťována od 8,00 do 18,00 hod. 

	Dr. Snášelová k čl. 5/f) navrhuje vypustit z dikce : Podle § 7b a nahradit dle přísl. ustanovení ZA. Dále čl. 3/1 písm. j) – doplnit “podle §§ 8 a 10 ZA”. 

	K námitce dr. Račoka v čl. 5 přidat písm. p) tohoto znění: Vedení seznamu evropských advokátů a evidence hostujících evropských advokátů.
	Čl. 5/písm. o) doplnit takto: “ … z osobních spisů advokátů a advokátů koncipientů (včetně kárných a zkušebních spisů), …”.
	Dr. Račok dává ke zvážení znění čl. 13, zejména však poukazuje na nutnost systémového zařazení čl. 15/3 pod čl. 20 – Mzdy a odměňování.

	Dr. Mikš : čl. 20/1, věta první, doplnit “ (u oddělení po dohodě s předsedou KR nebo předsedou KK)”. Totéž u čl. 20/2.

	Dr. Snášelová navrhuje úpravu čl. 6/6 tak, že označení tohoto článku by znělo: “na úseku povinného pojištění advokátů a pojištění majetku ČAK..” a v daném oddíle by se přiřadilo  nové písm. e) se zněním: ...”pojištění majetku ČAK (včetně souvisejících řízení)...”
	Dr. Snášelová na úplný závěr celého dopoledního bloku navrhuje čl. 14/2, odst. 5 vynechat, neboť problematika podpisového vzoru spadá pod kompetenci předsedy ČAK.

	Na závěr se ještě konstatuje nutnost zařadit vymezení kompetencí členů představenstva odpovědných za určité úseky, tj. za činnost určitých odborů, ve smyslu oprávněnosti zadávat úkoly.  Vyžadovat informace atd. samozřejmě v relaci s příslušným režimem obecně závazné úpravy.
	Dr. Brož ještě připomíná, že v souvislosti s přijatou koncepcí nadřízenosti a podřízenosti tajemník – ředitel, je třeba změnit vymezení kompetencí v rámci podpisování.


	Ad 7/ 
Náměty členů představenstva ČAK

	Dr. Krym navrhuje ustavení senátů ve věcech:
Neveřejná část zápisu




	Nato dr. Krym na základě požadavku dr. Snášelové předložil návrh rozpočtu soc. fondu na rok 2004, představenstvo vzalo tento návrh rozpočtu na vědomí na úrovni schválení tohoto rozpočtu.
	V návaznosti na problematiku rozpočtu dr. Jirousek požádal dr. Karase o operativní konstituci výboru rozpočtového a hospodářského. Dr. Karas splnění tohoto zadání přislíbil s tím, že žádá, aby Mgr. Střížová ve spolupráci s tajemníkem dr. Krymem připravila podklady pro modifikaci schváleného rozpočtu pro rok 2004 v návaznosti na reorganizaci Komory.

	Mgr. Střížová upozorňuje členy představenstva, že každého požádá o osobní konzultaci s tím, že člen představenstva odpovědný za ten který odbor, přednese personální požadavky a své představy o časovém harmonogramu změn, změnách technického zabezpečení atd. 

	Dále dr. Krym předkládá návrh usnesení představenstva vypracovaný dr. Snášelovou  ve spolupráci s dr. Račokem o náhradách za ztrátu času stráveného výkonem funkce člena senátu pro zkoušky způsobilosti. 

	Nato dal předseda hlasovat o usnesení:

pro - 7		 zdržel se  - 0		proti - 0 



Usnesení představenstva č. 22/18/04: Schvaluje se usnesení představenstva ČAK ve smyslu čl. 10, odst. 2 usnesení sněmu 7/1999 věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech ČAK a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů v tomto znění:

	“Náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce člena senátu pro zkoušky způsobilosti se stanoví

a) podle čl. 3 usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, jde-li o písemnou část zkoušky  
    způsobilosti,

b) jednorázovou částkou ve výši 500,-- Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o ústní část 
    zkoušky způsobilosti”.


 	Představenstvo vzalo na vědomí návrh dr. Jodase o zapisovaných skutečnostech ohledně zapisovaných trvale usazených evropských advokátech a o hostujících advokátech.
	S návrhem představenstvo souhlasí s tím, že zároveň souhlasí s doporučením, aby usazení advokáti byli uvedeni v seznamu na www stránkách ČAK, hostující advokáti s ohledem na charakter svého postavení a jeho dočasnost nikoliv. 

	Námět dr. Mokrého:
	Poukazuje na praxi Law Society,  kde s danou problematikou evidence mají dlouhodobou praxi a ohledně dané agendy používají vypracovaný formulář. Předseda zadává dr. Vychopňovi, aby tuto situaci analyzoval a případně přeložený formulář (upravený dle potřeb ČR) předložil jak představenstvu, tak matrice ČAK

Dr. Krym přednesl případ předestřený advokátem kanceláře White  Case panem Rainerem Frankem a sdělil svůj názor k okolnostem týkajících se povinnosti mlčenlivosti a problematiky případné kolize advokát – klient. Představenstvo ČAK pověřuje tajemníka Komory, aby zpracoval na daný dotaz odpověď s tím, že tato věc spadá do jeho agendy.

Dr. Vychopeň informuje, že z bezpečnostních důvodů zamítl cestu zástupce ČAK na konferenci advokátů do Eilatu, Izrael, dále, že rozhodl o tom, že nebude schválena cesta zástupce ČAK do Vilniusu. Představenstvo bere sdělení na vědomí, s tím, že rozhodování v těchto věcech je v kompetenci místopředsedy ČAK odpovědného za mezinárodní vztahy. 

Dr. Poledník informuje představenstvo o tom, že ve dnech 13.- 14.5.2004  proběhne návštěva slovinských advokátů s tím, že projevili přání přijetí na Komoře dne 14.5.2004. Představenstvo nemá námitek a pověřuje dr. Poledníka organizací akce. 

Dr. Račok informuje o pozvání předsedy FAU na jednání dne 24.-26.5.2004 v Smilovicích – školicí středisko MF. Byl požádán o zajištění přednášky na téma organizace a fungování Komory ČAK. Konstatuje se, že dr. Račok a  dr. Krym se nemohou zúčastnit pro nepřítomnost.  Předseda požádal dr. Brože a dr. Mikše, aby zvážili své časové možnosti a případnou půldenní přednáškovou účast zajistili. Rozhodnutí sdělí dr. Račokovi, který zajistí organizací případné účasti.

Mgr. Střížová případ Pffeifer – případ vyřešen na základě vlastní žádosti o vyškrtnutí ze seznamu advokátů. 

Mgr. Střížová informuje o vydání publikace Advokát EU s tím, že je navrhována distribuce všem advokátům, což si však vyžádá náklady cca 180 tis. Kč. Představenstvo rozhodlo, aby Mgr. Střížová zajistila distribuci této publikace bez daných nákladů tak, že tato publikace bude nabízena k vyzvednutí na komoře prostřednictvím webu a dále bude rozdávána na akcích ČAK (sněm, školicí akce atd.)

Mgr. Střížová poukazuje na problematiku nabídky publikací z různých států EU a žádá o vyřešení jak na tyto nabídky reagovat. Řešením této otázky je pověřena Mgr. Střížová, která v každém jednotlivém případě dle své úvahy prokonzultuje aktuálnost a atraktivitu nabídky dle charakteru publikace, ceny atd. a finálně o případné objednávce dle potřeb ČAK.

Dále je poukazováno na nabídky účasti na nejrůznější odborných akcích – nepůjde-li o věci výjimečné, rozhodne o účasti či neúčasti tajemník.  Kromě toho však, v případě možné účasti advokátů a po předchozím souhlasu představenstva ČAK, s ohledem na důležitost akce  zajistí publikaci informace na webu. Dr. Mokrý upozorňuje na nebezpečí reklamy komerčním firmám a akcím.

Jednání představenstva ČAK dne 15.4.2004 přerušeno v 19,20 hod. 



Dne 16.4.2004 : 

Společné pracovní zasedání představenstva ČAK, Kontrolní rady ČAK, delegace Kárné komise ČAK a regionálních představitelů ČAK – písemná informace bude uveřejněna na webových stránkách Komory.

