				

ZÁPIS

z jednání 20. schůze představenstva České advokátní komory konané dne 12. 5. 2004



Přítomni: JUDr. Jirousek, dr. Karas, dr. Jelínek, dr. Mrázek, dr. Račok, dr. Vychopeň,  
               dr. Brož, dr. Poledník, dr. Kyjovský, dr. Krym, dr. Patera, mgr. Střížová


	Ad 1/ 
	Schválení usnesení představenstva ČAK

a)
	Dr. Jirousek seznámil členy představenstva, kteří nebyli přítomni na jednání představenstva v Piešťanech, s výsledky projednání návrhu usnesení o poplatku za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti atd. s tím, že členové představenstva, přítomní v Piešťanech, návrh doporučili k přijetí bez připomínek. Dr. Račok přednesl obsah navrhovaného usnesení s tím, že dr. Karas, dr. Jelínek, dr. Vychopeň a dr. Mrázek nemají k danému návrhu taktéž žádné připomínky. 
	Nato předseda představenstva vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu:

pro	-	8		zdržel se 	-	 0		proti	-	 0

	Představenstvo ČAK přijalo usnesení č. 23/20/04 tohoto znění: Schvaluje se návrh usnesení představenstva o poplatku za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti, uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení ve znění přílohy tohoto zápisu  (příloha č. 1).

	Ukládá se dr. Račokovi vyhlásit toto usnesení ve Věstníku po provedení případných jazykových a redakčních úprav s tím, že toto usnesení bude přeloženo do jazyka anglického, německého, francouzského a španělského a tyto překlady budou uveřejněny v oznamovací části Věstníku a na webových stránkách ČAK.


b)
Dr. Jirousek seznámil členy představenstva, kteří nebyli přítomni na jednání představenstva v Piešťanech, s výsledky projednání návrhu usnesení, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 6/98 Věstníku, jímž se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, s tím, že členové představenstva přítomní v Piešťanech návrh doporučili k přijetí bez připomínek. Dr. Račok přednesl obsah navrhovaného usnesení s tím, že dr. Karas, dr. Jelínek, dr. Vychopeň a dr. Mrázek nemají k danému návrhu taktéž žádné připomínky. 
	Nato předseda představenstva vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu:

pro	-	8		zdržel se 	-	0		proti 	  -	0

Představenstvo ČAK přijalo usnesení č. 24/20/04 tohoto znění: Schvaluje se návrh usnesení představenstva, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku, jímž se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, a to ve znění tohoto zápisu (příloha č. 2).

	Ukládá se dr. Račokovi vyhlásit toto usnesení ve Věstníku po provedení případných jazykových a redakčních úprav.


c)
Dr. Jirousek seznámil členy představenstva, kteří nebyli přítomni na jednání představenstva  v Piešťanech, s výsledky projednání návrhu usnesení o používání stavovských předpisů ČAK  pro evropské advokáty, s tím, že členové představenstva přítomní v Piešťanech návrh doporučili k přijetí bez připomínek. Dr. Račok přednesl obsah navrhovaného usnesení s tím, že dr. Karas, dr. Jelínek, dr. Vychopeň a dr. Mrázek nemají k danému návrhu taktéž žádné připomínky. 
	Nato předseda představenstva vyzval přítomné k hlasování o předloženém návrhu:

pro	-	8		zdržel se 	-	0		proti 	  -	0

Představenstvo ČAK přijalo usnesení č. 25/20/04 tohoto znění: Schvaluje se návrh usnesení představenstva o používání stavovských předpisů ČAK pro evropské advokáty ve znění  zápisu  (příloha č. 3).

	Ukládá se dr. Račokovi vyhlásit toto usnesení ve Věstníku po provedení případných jazykových a redakčních úprav s tím, že toto usnesení bude přeloženo do jazyka anglického, německého, francouzského a španělského a tyto překlady budou uveřejněny v oznamovací části Věstníku a na webových stránkách ČAK.


d)
	Dr. Krym předložil představenstvu k hlasování návrh na jmenování předsedy studijního a legislativního kolegia výborů a sekcí ČAK, a to dr. Michala Račoka: 

	Představenstvo ČAK přijalo (jednomyslně - 8 hlasů) usnesení  č. 26/20/04: představenstvo jmenuje JUDr. Michala Račoka předsedou studijního a legislativního kolegia výborů a sekcí ČAK ve smyslu přísl. usnesení představenstva ČAK o poradních orgánech.

Legislativa obecně:

Dr. Račok seznámil plénum představenstva s návrhy na některá doplnění novely zákona o advokacii, tak, jak dané náměty vyplynuly z jednání představenstva v Piešťanech. Tyto návrhy již byly zapracovány též do příslušné písemnosti adresované ministru spravedlnosti ČR. 
Dr. Brož připomíná, že ust. § 14/5 ZA pamatuje i na společný postup advokátů ad hoc.
Dr. Krym pak poukazuje na problematiku doručování ve vztahu k obsílkám (fikce doručení).

	Představenstvo souhlasí s předestřeným postupem a záměrem, jež byly předloženy dr. Račokem a dr. Paterou ve věci novely ZA s tím, aby bylo přihlédnuto k vzneseným připomínkám.

	V návaznosti na problematiku ZA seznámil dr. Jirousek představenstvo s žádostí MSp ČR ohledně stanoviska k zápisu švýcarských advokátů do seznamu advokátů ČAK. S ohledem na čas toto stanovisko koncipoval předseda v součinnosti s tajemníkem tak, že se přiklánějí k názoru MSp ČR, že dosud neexistuje zákonný podklad k nakládání se švýcarským advokátem jakožto advokátem evropským, přitom poukaz MZV ČR na čl. 10 Ústavy pokládá za nepřípadný, právě s ohledem na to, že státy vstoupivší do EU dosud nepodepsaly předpokládaný protokol o přistoupení k Dohodě EU a Švýcarské konfederace. Představenstvo vzalo stanovisko předsedy na vědomí.

	Dále představenstvo vzalo na vědomí obsah trestního oznámení vypracovaného dr. Paláčkem ve věci PaeDr. Jiřího Škůrka – Pegas, služby soukromých detektivů.


Následovala neveřejná část jednání představenstva ČAK.


Na závěr schůze dr. Karas navrhl, aby byla ještě projednána otázka dodavatele nových webových stránek ČAK. Úkolem byl pověřen dr. Karas spolu s členy rozpočtového a hospodářského výboru a dr. Jelínek s tím, že se doporučuje firma MACRON Software s.r.o..
Předseda nechal hlasovat o návrhu, aby dodavatelem webových stránek ČAK byla výše uvedená a doporučená firma:
Hlasování:

pro 	-	8,  		proti	  -	0,  		zdržel se	-	0.

Představenstvo přijalo toto rozhodnutí: dodavatelem nových webových stránek ČAK bude firma MACRON Software s.r.o., přitom se schvaluje tzv. plná varianta při jednorázové platbě 190.000,-Kč (bez DPH) a měsíční platbě 3.800,- Kč )bez DPH.

	Nato předseda ČAK prohlásil jednání představenstva za ukončené (v 17,20 hod.).


