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						ZÁPIS

z jednání 21. schůze představenstva České advokátní komory konané dne 7. – 8.6. 2004


1. část – dne 7.6.2004 - projednávání pozastavení výkonu advokacie
2. část – dne 8.6.2004


Přítomni: JUDr. Jirousek, JUDr. Karas, JUDr. Jelínek, JUDr. Mrázek, JUDr. Mikš, JUDr. Brož, JUDr.  
                Poledník, JUDr. Papež,  JUDr. Račok, JUDr. Kyjovský,  JUDr. Vychopeň, JUDr. Krym,  
                mgr. Střížová, JUDr. Patera, JUDr. Syka, JUDr. Snášelová, JUDr. Mandák


ad 1/ Kontrola zápisu jednání 19. schůze představenstva

	Dr. Kyjovský sděluje, že věc pobočky ČAK v Brně je řešena, ale doposud ještě nejsou podklady zralé k diskusi a rozhodování o této otázce. Mgr. Střížová informuje o tom, že se stávajícími nájemníky v Jakubské bylo dohodnuto ukončení nájmu, přitom advokáti projevili zájem ukončení nájmu k poslednímu dni února 2005 s ohledem na vánoční svátky apod. Představenstvo nemá námitek. Ředitelce se ukládá připravit všechny dohody o ukončení nájmu, příp. výpovědi, tak, aby byly předloženy na zářijovém představenstvu ČAK. Ohledně pobočky ČAK v Brně pokládá předseda ČAK za nutné, aby podklady, ať již pro přechodné či konečné řešení, byly k dispozici na zářijové schůzi představenstva ČAK, aby pobočka v Brně mohla být od 1.1.2005 oficializována a v provozu.

	Předseda informoval o semináři na téma praní špinavých peněz, konaném dne 2.6.2004 za účasti prezidentů Law Society Velké Británie a Law Society Irska v tím výstupem, že představitelé komor považují za nutné sjednocení postupu v této problematice vůči národním exekutivám. V této souvislosti též informoval o slavnostním večeru ČAK dne 1.6.2004 v reprezentačních  prostorách Smíchovského pivovaru. 

	Otázka náplně odboru vnějších vztahů již byla řešena mezi dr. Jelínkem a tajemníkem. V tomto směru bude podána zpráva po příchodu dr. Jelínka.

	V dalších bodech (problematika výborů a sekcí, problematika domén a problematika systému vzdělávání a zvýšení příspěvků – viz samostatné body programu).


ad 2/ legislativní problematika

	Dr. Račok přednesl návrh usnesení, kterým by mělo být změněno usnesení P ČAK č. 1/2001 Věstníku, jímž se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku ČAK. Odůvodnil nutnost zavedení překladů stavovských předpisů s tím, že  tuto povinnost je třeba zakotvit v daném předpisu. S tím souvisí otázka překladů stavovských předpisů a na základě připomínky dr. Brože též překlad označení Věstníku. K předloženým materiálům není připomínek.

Hlasování: 

pro - 8			zdržel se - 0			proti -	0

	Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 27/21/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku ČAK, a to v předloženém znění včetně přílohy, když toto znění včetně přílohy je součástí zápisu ze schůze představenstva ČAK. 
	Dr. Račok dále seznámil představenstvo ČAK s materiálem, který bude podkladovým pro jednání předsedy ČAK s ministry financí a spravedlnosti. V návaznosti na tento materiál sděluje, že je zcela nezbytné ještě v první polovině roku přijmout stavovské předpisy ohledně úschov, ohledně prohlášení o pravosti podpisů a další stavovské předpisy, např. navazující na zákon o legalizací výnosů z trestné činnosti. Po projednání tohoto požadavku představenstvo rozhodlo, že dne 28.6.2004 se bude konat v 9,00 hod. mimořádná schůze představenstva ČAK zaměřená na přijetí vymezených stavovských předpisů.  

	Dr. Račok a dr. Patera podali zprávu o stavu příprav novely zákona o advokacii s tím, že do vlády by měl jít návrh novely zhruba v září t.r. (připomínkové řízení – srpen 2004). Představenstvo bylo seznámeno s problematikou týkající se případné úpravy kvalifikačních předpokladů. V této v souvislosti sděluje dr. Krym, že věc konzultoval s dr. Kindlem, přitom tato otázka, která se netýká toliko kvalifikačních předpokladů dle ZA, tzn. uznání vzdělání na Policejní akademii ČR za kvalifikační předpoklad, byla předmětem jednání děkanů PF a zástupců MŠMT ČR. V této otázce panuje shodný názor, tzn. že vzdělání na PA ČR nemůže být splněním kvalifikačního předpokladu a v tomto směru má MŠMT ČR vypracovat závazné stanovisko. Dr. Krym se pověřuje, aby vývoj této otázky sledoval. 

	Ohledně novely zákona o advokacii dr. Račok kromě již v minulosti probíraných otázek zdůraznil, že je třeba se zabývat námětem dr. Brože ve vztahu k určování advokáta dle § 18/2 ZA, a to s ohledem na znění ust. § 30 o.s.ř., které ukládá povinnost ustanovovat účastníkovi řízení advokáta soudu. Jak vyplývá i z předloženého přepisu pořadu odvysílaného na  ČT 1 – Události a komentáře |(předložila mgr. Střížová) jsou mnohé informace zavádějící, resp. takové, že povinnost státu je přenášena na Komoru, která je čím dále více žádostmi o určení advokáta přetížena (do května 2004 celkem 2500 žádostí, za celý minulý rok 3500). Představenstvo ukládá legislativnímu odboru, aby se tímto námětem zabýval a do novely zákona o advokacii případně včlenil takový pozměňovací návrh, který by Komoře ukládal povinnost určení toliko tehdy, nemá-li tuto povinnost stát dle zvláštního předpisu. Ohledně dané otázky se pověřuje dr. Patera a mgr. Střížová, aby v současné chvíli vypracovali text poučení, které bude v písemné podobě předáváno žadatelům o určení advokáta. 
	Dr. Račok dále poukazuje na novou úpravu pojištění a prosazování úpravy bezhotovostního styku ve vztahu k úschovám tak,  jak je to u notářů. 

	Na dotaz dr. Brože k úpravě institutu přidruženého advokáta dr. Patera sděluje, že spolu s dr. Račokem splnili  úkol a návrh předložili, návrh je na ministerstvu spravedlnosti a pokud dr. Patera ví, tak byl předložen i k připomínkování MPSV ČR.

	Opět na podnět dr. Brože je zvažováno, zda-li by kancelář ČAK neměla v případech rozhodovací pravomoci v rozsahu veřejné správy užívat státní znak ve smyslu zák. č. 352/01 Sb.. Tajemníkovi Komory uloženo, aby tuto otázku s dr. Paterou dořešil a užívání státních symbolů případně zavedl. 

	V rámci legislativy dr. Mandák ještě sděluje informaci, že se s dr. Paláčkem již účastní zasedání rekodifikační komise MSp ČR pro trestní řád s tím, že zítra bude ve vládě projednáván návrh nového trestního zákona. Ten by měl být účinný snad od 1.1.2006 a na něj by měl navazovat trestní řád. Pro oblast zákonodárství v daném směru předseda ukládá, aby celá nepochybně rozsáhlá materie byla zpracována a předložena  též sekci pro trestní právo a odboru legislativy s tím, aby základní výstupy, které se dotýkají primárních zájmů advokacie byly po zpracování předloženy představenstvu.  
Neveřejná část zápisu








ad 3/ diskuse o  reorganizaci ČAK v návaznosti na zajištění věcného zázemí realizace

Předseda přednesl zprávu o vývoji reorganizace, popsal současný stav a nabídl alternativy řešení. Všem členům představenstva předložil zprávu o vývoji reorganizace v písemné podobě a zejména zdůraznil: v rámci slíbených termínů byl předložen projekt reorganizace, tj. do konce března t.r., byl přijat nový kancelářský řád a v návaznosti na odsouhlasení nové struktury aparátu Komory bylo zajišťováno potřebné zázemí, a to zejména ve směru odpovídajících nebytových prostor. Předseda připomněl, že do konce června musí být rozhodnuto o dalším postupu, jinak se reorganizace zastaví a další pokračování lze předpokládat až po letních prázdninách. 

Ze zprávy o vývoji reorganizace se zejména konstatuje neutěšený stav chodu aparátu, který je v podstatě obdobný jako na konci roku 2003 s tím, že pokud nebude přijato rozhodnutí o potřebném technickém zázemí pro reorganizaci, nelze vlastní reorganizaci aparátu provést. Vlastní reorganizace přitom není jen o zlevňování chodu aparátu, ale o optimalizaci tohoto chodu. Návrhy vychází z předpokladu, že je třeba změnit strukturální obsazení Kańkova paláce, kde mají místo jen odbory, nenarušující reprezentativitu sídla, tj. odbor sekretariátu, odbor vnějších vztahů, odbor mezinárodních vztahů, odbor legislativy a servisní kancelář matriky. Nová budova na Národní třídě by měla sloužit  knihovně, a to v prostorách pro ni určených v 1. patře,   účtárně  prostory ve 2. patře nové budovy, přitom garsonky by měly být vráceny původním účelům. Z uvedeného vyplývá, že mimo  Národní tř. je třeba umístit výchovu a vzdělávání, matriku,  kontrolní oddělení a oddělení pro věci kárné, a to včetně archivu. 
Toto základní vymezení sloužilo jako podklad vyhodnocování nabídek realitních kanceláří. Jejich finální vyhodnocení vedlo k tomu, že předsedovi představenstva, tajemníkovi a ředitelce se jako nejlepší řešení jeví nájem samostatného objektu ve Vysočanech s 31 kancelářemi, jednacími místnostmi a archivy, o celkové výměře  1144 m2, dále pak s vlastním hlídaným parkovištěm pro 18 vozidel,  to vše za  135 tis. Kč nájemného měsíčně, bez služeb. Nabídky v centru Prahy a kolem centra jsou značně drahé, 1000 m2 znamená nájem cca 500 tis. Kč měsíčně, bez služeb. Po prohlídce možností na Senovážném nám. předseda odmítá rozšíření nájmu, neboť tam volné prostory neřeší problémy Komory (viz dále zpráva). Další prostory připadající v úvahu – Palác Dunaj – mají výhodu místní návaznosti na sídlo Komory, nevýhodu opět v možnosti parkování vozidel a v ceně. V tomto směru se však stále jedná, avšak nelze předpokládat nájem nižší než 300 tis. Kč měsíčně, bez služeb. V dalším předseda odkazuje na soubor realitních nabídek doložených ke zprávě.

Poté vystoupil předseda KR dr. Mikš s tím, že zcela odmítá umístění odboru kárného oddělení a navazujících aktivit kontrolní rady ČAK ve Vysočanech s tím, že možnosti dopravy na toto zcela nevyhovující místo jsou velmi omezené a znechutí práci řadě členů KR. Neumí si vůbec představit, že by KR měla jednat v místě, které on označuje za místo, jež není důstojné ČAK. Stejně tak se domnívá, že toto místo není vhodné pro školení koncipientů, navíc, aby se do tohoto místa dostavovali školitelé, zkušební komisaři, kárné senáty a kární žalobci. Jinak KR souhlasí s navrhovanými strukturálními změnami, jak byly předneseny předsedou ČAK, doporučuje dislokaci nového pracoviště ČAK v blízkosti stávajícího sídla Komory. 

Proti názoru předsedy KR vystoupil dr. Kyjovský, dr. Poledník a po prohlídce Paláce Dunaj i dr. Papež, a to s tím, že jim naopak umístění pracovišť v samostatném objektu a konkrétně v objektu ve Vysočanech, který si prohlédli, připadá vhodné. Následně se k tomuto názoru připojili i dr. Jelínek, dr. Mrázek a znovu dr. Kyjovský, kteří v průběhu konání schůze uskutečnili osobní prohlídku nemovitosti ve Vysočanech.
Dr. Mikš a dr. Brož vyjadřují názor, že prostory v Paláci Dunaj jsou zcela vyhovující pro Komoru, tyto doporučují. 

Po opětovné diskusi o potřebách Komory a nárocích na výměru, důstojnost, dopravní dostupnost atd. představenstvo rozhodlo tak, že do mimořádné schůze konané dne 28.6.2004 vyvine management a případně i členové představenstva maximální snahu o zajištění dalších nabídek, které by splňovaly tyto nároky a podmínky: výměra cca 1000 m2 s tím, že prostory by měly obsahovat zhruba 20-25 kanceláří, jednací místnost – seminární místnost, odpovídající archivní sklady 3-5, dostupnost veřejnou dopravou (pokud možno u metra)  a přijatelnou dostupnost osobními vozidly s možností parkování. 

Dr. Mikš požaduje, aby určený člen představenstva se zúčastnil zasedání KR dne 25.6.2004 v jednací místnosti na Senovážném nám.


ad 4/ návrh úpravy rozpočtu 

Tento bod programu se odročuje v návaznosti na přijetí rozhodnutí o zajištění věcného zázemí reorganizace (nebytové prostory).


ad 5/ schválení návrhů na jmenování členů poradních orgánů ČAK

Dr. Krym přednesl návrh na jmenování členů a předsednictev výborů a sekcí, tzn. poradních orgánů ve smyslu přísl. usnesení představenstva ČAK z roku 2004.  

K předneseným návrhům – dr. Jirousek s ohledem na skutečnost, že dr. Daniela Kovářová je ve 3 poradních orgánech, navrhuje v sekci pro trestní právo výměnu na postu člena předsednictva sekce pro trestní právo, a to v tom smyslu, že dr. Daniela Kovářová bude členem sekce a členem předsednictva se stane JUDr. Antonín Fürst. Tato skutečnost byla se jmenovaným projednána. 

Dr. Brož se dotazuje, zdali dr. Balík a dr. Nykodým  hodlají zůstat členy výborů a sekcí. Nato dr. Krym sdělil, že jejich účast je možná a ani jeden zatím na tuto funkci nehodlá rezignovat. 

Dr. Jirousek navrhuje do sekce pro advokátní právo dr. Brože.

Dr. Brož naopak připomíná, že ze seznamu členů sekce pro ústavní a správní právo zřejmě omylem vypadl člen JUDr. Přemysl Vácha.  Dále navrhuje jako člena sekce pro trestní právo JUDr. Jana Bělohradského. 

Hlasování pro schválení návrhu ve znění výše navržených změn: 

pro - 7, 	zdržel se -  0 , 		proti - 0.


Přijato usnesení představenstva ČAK 28/21/04: schvaluje se návrh na jmenování členů předsednictev sekcí a členů všech poradních orgánů ve znění návrhu předloženého dr. Krymem (příloha zápisu) a ve znění změn navržených JUDr. Jirouskem a JUDr. Brožem (viz výše).


ad 6/ problematika domén na www stránkách souvisejících s advokacií

Před vlastním zahájením projednávání domén zdůraznil dr. Vychopeň za odbor mezinárodních vztahů, že navrhuje, aby počínaje zářím 2004 byla do programu schůze představenstva povinně zařazována zpráva o činnosti odboru mezinárodních vztahů. Tato nutnost vyplývá z obrovského nárůstu agendy na mezinárodním úseku po vstupu ČR do EU, když tento vstup podmiňuje mj. projednávání řady povinností, jež budou dopadat na advokáty ČR a řadu nutných a zásadních rozhodnutí (viz např. pojištění, podnikoví právníci, ADR apod.). Představenstvo tento záměr odsouhlasilo a uložilo dr. Jirouskovi, aby tento bod program zásadně zahrnoval. 

Dr. Vychopeň seznámil členy představenstva s právním rozborem dr. Čermáka Jr., zejména se závěry ohledně domén advokát, advokáti, advokátka apod. Rozbor dr. Čermáka je přílohovou součástí zápisu o schůzi představenstva.

Dr. Brož navrhuje, aby s těmi držiteli zmíněných domén, kteří jsou advokáty, bylo nejprve jednáno, aby v rámci kolegiality předmětné domény přesměrovali na ČAK. V dalším budiž postupováno v intencích doporučení, tj. aby uživatelé domén, kteří nejsou advokáty, byli osloveni dopisem ČAK o nekalosoutěžní podstatě jejich jednání s přísl. výzvou k nápravě. Dále se pověřuje dr. Krym v této věci postupovat v součinnosti s kanceláří dr. Čermáka, kterému budiž uloženo vyřízení ochranné známky ČAK. 

Dr. Brož a dr. Račok shodně navrhují, aby byly pokud možno neprodleně zablokovány všechny další domény, které souvisí s advokacií a s poskytováním právních služeb (např. advokacie; poskytování právních služeb; právní služby; právní poradenství; obhájci  a obdobné). Věc bude vyřizovat dr. Krym v součinnosti s mgr. Střížovou. 
Neveřejná část zápisu






ad 8/ běžné věci

Dr. Mikš upozorňuje na  zprávu KR o provedení kontroly a s ohledem na značnou časovou i odbornou náročnost této kontroly navrhuje, aby představenstvo udělilo odměny dotyčným advokátům – členům komise ve smyslu přísl. stavovského předpisu. Dr. Mikš je vyzván, aby k rukám dr. Kryma doložil návrh s vyčíslením odpracovaných hodin. 

Dr. Mikš dále upozorňuje na podnět KR k odstranění nerovnoprávného postavení mezi státními zástupci, policisty a advokáty při příchodu do soudní budovy, když toliko advokáti jsou podrobováni běžné bezpečností prohlídce. V dalším odkazuje na rozbor přiložený k programu představenstva.  

Neveřejná část zápisu






	Představenstvo vzalo na vědomí přípis kanceláře Komory k otázce zastupování odsouzeného nebo obviněného ve vazbě nebo ve výkonu trestu manželem – advokátem. Doporučilo stanovisko zobecnit a zveřejnit v BA (na webových stránkách Komory).




Zpráva o advokátních a uznávacích zkouškách za 1. pololetí 2004

Představenstvo vzalo na vědomí písemnou zprávu dr. Snášelové o výše uvedených zkouškách (zpráva je přílohou zápisu ze schůze představenstva).


Nemovitosti ČAK - Josefův Důl

	Mgr. Střížová informovala o přípravných pracích souvisejících se schváleným prodejem nemovitostí ČAK v Josefově Dole. Seznámila představenstvo s jednotlivými nabídkami v rozsahu částek kupních cen 300-550 tis. Kč a s nabídkou zájemců, kteří za nemovitosti a movité zařízení jsou ochotni při podpisu smlouvy zaplatit 1,450.000,- Kč. Tato částka mj. odpovídá součtu hodnoty nemovitosti dle znaleckého posudku a částky za movité zařízení (1,250.000,- Kč a 200.000,- Kč). Nejvyšší nabídku sdělila písemně všem ostatním zájemcům s tím, že tito mají možnost vyšší nabídky do 1.6.2004. V uvedeném termínu, resp. dosud, se nikdo z původních zájemců neozval. 

	Nato dal předseda hlasovat o uzavření smlouvy o koupi a prodeji  nemovitostí v Josefově Dole.

Hlasování:	 

pro - 7, 		zdržel se - 0, 		proti - 0

	Přijato usnesení představenstva ČAK č. 29/21/04: předseda ČAK se zmocňuje k uzavření smlouvy o prodeji a koupi nemovitostí vedených u Katastrálního úřadu pro  Liberecký kraj – katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 241 pro kat. úz. Dolní Maxov, obec Josefův Důl, za kupní cenu 1,250.000,-Kč a k uzavření smlouvy o prodeji a koupi movitého zařízení těchto nemovitostí dle výčtu na základě příslušných účetních dokladů za kupní cenu 200.000,-Kč, to vše při zaplacení kupních cen při podpisu smlouvy.

	Předseda ČAK je povinen (prostřednictvím ředitelky mgr. Střížové) bezodkladně nahlásit kontrolní radě, že představenstvo přijalo výše uvedené rozhodnutí o nakládání s majetkem ČAK, s tím, že toto rozhodnutí je v souladu se souhlasným stanoviskem KR z března 2003.


	Žádné další náměty nebyly a nato představenstvo skončilo své jednání v 17,25 hod. 





