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INFORMACE
ze společného jednání představenstva ČAK, KR ČAK, zástupců KK ČAK, regionálních představitelů a zástupců ČAK v mezinárodních advokátních organizacích konané dne 16.4.2004 v Unhošti



	Dr. Jirousek zahájil společné pracovní jednání, informoval přítomné, že bude projednávána reorganizace Komory ČAK – nový kancelářský řád, přítomní advokáti budou informováni o účasti ČAK v legislativních procesech a o povinném celoživotním vzdělávání. Dr. Jirousek konstatoval, že se společného jednání zúčastnil i ministr spravedlnosti ČR JUDr. Karel Čermák, který referoval o reformních krocích Msp ČR v justici a o připravovaných rekodifikacích. Dr. Čermák se seznámil s návrhem reorganizace ČAK a vyjádřil své přesvědčení, že zamýšlená reorganizace bude úspěšná.
 

	Ad 1/
	Informace o účasti ČAK v legislativních procesech

	Dr. Račok a Dr. Mikš informovali přítomné o úpravě reklamy, s tím, že dr. Mikš konstatoval, že prozatímní zkušenosti s uveřejňováním reklamy respektují pravidla proti nekalosoutěžnímu jednání mezi advokáty  a odkázal na platné stavovské předpisy k reklamě. Informoval, že  z KR ČAK  po prodiskutování této problematiky nevzešel žádný požadavek na změnu  předpisu nebo změnu článku 26 až 27 etického kodexu o reklamě. Toto stanovisko bylo konzultováno s  dr. Račokem. 

	Dr. Račok se souhlasně připojil ke stanovisku KR k reklamě a pravidlům, dle kterých byla reklama povolena. Oba se shodli, že nemusí být zvláštní úprava etických pravidel v článcích, které se týkají reklamy. Prozatím nejsou žádné poznatky, že by ze strany advokátů docházelo k nějakým excesům v reklamě.

	Dr. Papež upozornil, že je třeba připomenout advokátům, že mají povinnost podle čl. 26 evidovat svou reklamu – “advokát je povinen vést o své reklamě evidenci.” 

	Dr. Račok pokračoval v  informování  o působení ČAK v legislativních procesech. Uvedl, že na webových stránkách ČAK byla uveřejněna informace o stavu legislativních procesů a podrobně se vyjádřil k:

- zákonu o utajovaných skutečnostech
- novele zákona o advokacii 
- novele DPH 
- zákonu o bezplatné právní pomoci 
- zákonu o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech
- novele zákona o praní špinavých peněz:  Byl schválen Senátem návrh poslanecké sněmovny, dle implementační direktivy EU. Obecná úprava, jíž došlo k prolomení povinnosti mlčenlivosti.  Zakotvena oznamovací povinnost, kterou bude advokát plnit vůči Komoře. MSp ČR kontroluje, zda povinné osoby dle tohoto zákona plní svou oznamovací povinnost. Pozměňovací návrhy prosazované ČAK neprošly, zato se tam dostaly návrhy z vlastní iniciativy poslance Koudelky (pobočka v Brně, zkoušky se konají alespoň v Praze a Brně pouze v jazyce českém a slovenském), které nebyly konzultovány s Komorou.
	
	Komora vydá stavovský předpis k úschovám – depozitu klientských peněz a k praní špinavých peněz.
	Dr. Jirousek využil této příležitosti, aby poděkoval členům představenstva, kteří vyvinuli nesmírně náročnou práci při uplatňování návrhů Komory v legislativních úpravách zákonů týkajících se advokacie. 
	Dr. Papež sdělil, že na podzimních seminářích pořádaných pro regiony je plánována informace o nových úpravách zákonů.

	Dr. Račok dále informoval o revokaci usnesení představenstva ČAK o pozastavení výkonu advokacie ve dvou konkrétních případech trestně stíhaných advokátů. Vysvětlil, co vedlo představenstvo ČAK k tomu, aby vyhovělo žádosti těchto advokátů mimo jiné neúměrně dlouhá doba, po kterou je  vedeno trestní řízení, kdy téměř rok nebyly ve věci prováděny žádné úkony orgánů činných v trestním řízení, dále změna osobních poměrů stíhaných advokátů, jakož i existenční problémy. Informaci doplnil dr. Jirousek, že pro podporu rozhodnutí představenstva v těchto dvou věcech svědčí i rozhodnutí ES. 

	
	Ad 2/ 
	Reorganizace Komory ČAK – nový Kancelářský řád	

	Dr. Jirousek odkázal na podrobnou informaci, kterou uvedl minulého dne k reorganizaci kanceláře Komory ČAK a na to navazující nový Kancelářský řád. Představenstvo na své schůzi přijalo řadu připomínek, které budou dodatečně zapracovány a  s konečnou úpravou bude seznámena KR. Změnami, jako je začlenění některých agend do odborů, je reflektováno, že advokacie vstoupí do EU – evidence hostujících evropských advokátů, vyškrtávání advokátů podle § 7b. Dr. Jirousek předložil návrh kancelářského řádu k diskusi, ovšem poukázal, že by chtěl slyšet pouze připomínky týkající se systémových věcí, neboť se kancelářským řádem detailně zabývalo představenstvo ČAK dne 15.4.2004..

	Nato následovala obsáhlá diskuse, ve které vystoupili dr. Hrádela, dr. Kyjovský, dr. Chomča, dr. Marie Snášelová, dr. Krym, dr. Papež, prof. Bělina, dr. Šolc, dr. Schejbalová.
	 Dr. Jirousek požádal diskutující, že pokud jde o z jejich pohledu zcela zásadní připomínky, aby tyto písemně zpracovali a zaslali co nejdříve k rukám tajemníka JUDr. Kryma. 

	Dr. Jirousek po obsáhlé diskusi konstatoval, že v  podstatě došlo ke shodě a požádal členy představenstva, aby v případě, že nesouhlasí s doporučením, aby předseda přijal tento kancelářský řád ve znění připomínek odeznělých jednak na představenstvu, jednak na KR, nechť se výslovně vyjádří.

	Po diskusi za přítomnosti členů KR, reg. představitelů, zástupců KK, zástupců ČAK v mezinárodních advokátních organizacích, představenstvo jednomyslně doporučilo (přítomno 9 členů představenstva), aby předseda ČAK přijal kancelářský řád po zapracování připomínek – viz zápis ze schůze představenstva a po zapracování důvodných připomínek odeznělých v rámci dnešní diskuse.   





	Ad 3/
	Povinné vzdělávání, zvýšení advokátního příspěvku na činnost ČAK o inflační doložku

	Dr. Jirousek informoval o přípravě podzimních seminářů pro regiony a jejich organizaci pro cca 700 osob a navázal informací o tom, že lze předpokládat v nejbližší budoucnosti povinné celoživotní vzdělávání advokátů. Vyzval přítomné v této souvislosti k diskusi.

  	Dr. Vovsík je toho názoru, že každý advokát se musí, resp. má, vzdělávat sám, neboť je toho schopen a není zapotřebí, aby mu to bylo ukládáno zákonem. Není zapotřebí pospíchat s návrhem na zakotvení povinného celoživotního vzdělávání advokátů v zákonu.

	Dr. Šolc se nedomnívá, že by advokáti nechtěli další vzdělávání, ale nemělo by to být opomíjeno zejména správcem povolání. Komora se sama spravuje svým vnitřním životem, zohledňuje stav, ale nezohledňuje vnější svět, který se vyvíjí kolem, jde sice o nepopulární záležitosti, ale to pak nahrává těm, kterým je samospráva trnem v oku. Proto navrhuje neupírat se k vnitřním drobnostem, ale zohlednit mezinárodní vývoj, který probíhá kolem na poli poskytování právních služeb.

	Dr. Vychopeň vyjádřil přesvědčení, že prosazovat názor, že není zapotřebí celoživotní vzdělávání advokátů, je marnou snahou. To si dovoluje tvrdit právě na základě svých poznatků z mezinárodních advokátních organizací. 

	Prof. Bělina se domnívá, že není brzo, ale naopak je pro řešení této otázky nejvyšší čas. 
	Dr. Holec Petr navazuje na informaci dr. Vychopně, s tím,  že V. Británie má snahu zasahovat do samosprávy advokacie způsobem, který je velmi nebezpečným precedentem. 

	Dr. Jirousek předpokládá, že diskuse o  povinném vzdělávání  bude dlouhodobá a pokud vzejdou z pléna návrhy ke koncepci a k zajištění objektu, budou představenstvem přivítány, ale  tímto ji pokládá za zahájenou.


	Dr. Jirousek  sdělil, že  provedením reorganizace se sleduje nejen úspora finančních prostředků, nákladových položek, a mzdových nákladů tam, kde jsou vynakládány neúčelně, ale na druhou stranu si klade za cíl zefektivnění a optimalizaci činnosti Komory tak, aby byla přizpůsobena co nejvíce potřebám advokátů, případě zajištění nových činností, které bude třeba zajišťovat  v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Již po řadu let nebyl zvýšen poplatek na činnost Komory a proto otevřel či resp. zahájil diskusi ke zvýšení tohoto poplatku, s přihlédnutím k inflačnímu nárůstu za uplynulé roky. Předpokládá, že mnozí advokáti budou oponovat, ale dle stavovského předpisu má Komora oprávnění ke zvýšení na základě inflační doložky a  navrhl zvýšení o částku 2.000 Kč. Pokud během příštího roku bude uzákoněno povinné vzdělávání, pak musí být zčásti finančně zajištěno Komorou. Na příštím sněmu bude předestřena další otázka, že advokát, který má koncipienta, bude za něj hradit náklady na výchovu, obdobně jako je to např. v Rakousku. 

	Informoval o rozpisu jednotlivých nákladových položek, u nichž došlo od roku 1997 k obrovskému  nárůstu v procentním navýšení. 

	Po obsáhlé diskusi sdělil, že jak povinné vzdělávání, tak navýšení poplatku na činnost, bude uveřejněno na webových stránkách k diskusi advokátní veřejnosti. 

	Po obsáhlé diskusi uzavřel JUDr. Jirousek s tím, že jak problematika  povinného celoživotního vzdělávání advokátů, tak problematika navýšení poplatků na činnost ČAK budou uveřejněny na webových stránkách ČAK advokátní veřejnosti k diskusi.

	Na závěr JUDr. Jirousek poděkoval všem přítomným za velmi aktivní účast a diskusní příspěvky a konstatoval, že setkání bylo velmi přínosné a vyjádřil naději, že ještě jedno takové setkání se do konce roku uskuteční.



Mgr. Michaela Střížová
1. asistentka tajemníka ČAK

	 

	

	


