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						ZÁPIS

z jednání 22.  mimořádné schůze představenstva České advokátní komory konané dne 28.6. 2004



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


ad 1/  mimořádný bod (mimo plánovaný program) - stanovisko k článku v MF 
          DNES 22.6.2004

	Na začátek mimořádného zasedání zařadil předseda mimo rámec ohlášeného programu jednání bod – Stanovisko představenstva k článku K. Steigerwalda “Co tu zbylo po Součkové” ze dne 22.6.2004 (MF DNES). Představenstvo se seznámilo jednak s návrhem stanoviska, které by mělo být prezentováno jako stanovisko představenstva na webových stránkách, jednak s článkem dr. Jirouska “Je mou povinností odpovědět!”.¨Představenstvo schvaluje návrh stanoviska s tím, že v textu budiž doplněn údaj o počtu žadatelů o zápis do seznamu advokátů a počtu zapsaných advokátů (zajistí dr. Krym). K článku dr. Jirouska není připomínek, dr. Poledník dává k úvaze, zda-li by se k tomuto článku nemělo hlásit celé představenstvo s ohledem na předpokládané útoky na předsedu dr. Jirouska. Po diskusi rozhodnuto, že daný osobní článek musí být prezentován jako článek statutárního zástupce ČAK, tj. předsedy, který je navíc autorem.

	Stanovisko představenstva i článek předsedy tvoří přílohovou součást zápisu z představenstva a budou společně se zápisem zveřejněny na webových stránkách ČAK, případně též v BA (zajistí ředitelka mgr. Střížová).


ad 2/ diskuse o  reorganizaci ČAK v návaznosti na zajištění věcného zázemí  
          realizace


	Dr. Jirousek podal zprávu o současném stavu výběru nebytových prostor vhodných pro zajištění realizace reorganizace Komory. V té souvislosti vzal na vědomí zprávu o jednání KR s tím, že ze strany členů KR zazněly hlasy nabízející případné zajištění dalších alternativ v rámci nabídek nebytových prostor. Dr. Jirousek zdůrazňuje, že je třeba jednat operativně v rámci reálného času a navrhuje, aby nabídky byly koncentrovány do cca 15.7.2004. Zdůrazňuje, že jinak se reorganizace zastaví. K tomu dr. Krym připomíná, že je třeba rozlišit prostory pro aparát Komory a prostory pro orgány Komory. Dále připomíná podmínku koncentrace pracovišť.

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s tím, že na čtvrtek 1.7.2004 svolal do sídla Komory, Národní 16, Praha 1, jednání s členy KR, kterého se osobně nemohl zúčastnit dne 25.6.2004, a to z důvodu vysvětlení požadavků představenstva na nebytové prostory s ohledem na konkrétní reorganizaci aparátu Komory. 

	Dr. Hrudka jako představitel KR, zastupující dr. Mikše, sděluje, že KR prvořadě se vším všudy podporuje reorganizaci aparátu Komory. Ke stávajícím alternativám má toliko výhradu k umístění nemovitosti u Novovysočanského náměstí. Nejde však o absolutní odpor. Je mu jasné, že názorů bude spousta, přitom bude na představenstvu, aby konkretizovalo nabídky a přijalo přísl. rozhodnutí. Jinak se domnívá, že je zbytečné dále věc rozebírat, když ve čtvrtek proběhne jednání předsedy  a členů KR (přítomnost dalších členů představenstva vítána).

	Dostavil se dr. Syka a v zastoupení dr. Sedlatého za KK sděluje, že tato považuje objekt ve Vysočanech za vyhovující, byť si uvědomuje, že umístění blíže centra by bylo samozřejmě lepší. Na druhé straně je však třeba vidět relaci mezi danými prostorami a uvažovaným přeskupením agend a pracovníků, s nímž KK souhlasí v předložené podobě také. K požadované důstojnosti a reprezentativnosti dr. Syka sděluje, že tyto prostory nemusí být nutně reprezentativní, navíc tento požadavek nutně podmiňuje jinou cenu.

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo a přítomné zástupce KR a KK se studií o rekonstrukci restauračních prostor při investici cca 3+2 mil. Kč. Všichni členové představenstva převzali text studie a dostali k dispozici základní návrh případné rekonstrukce daných prostor. Dr. Jirousek žádá, aby se s materiály členové představenstva seznámili do příští schůze tak, aby ve věci mohlo být rozhodnuto. Nabídka společnosti U medvídků vychází z toho, že by co nejdříve, tj. v případě souhlasných stanovisek, měla být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě s tím, že nájemní smlouva by byla uzavřena s účinností od 1.12005, přitom rekonstrukce by probíhala do konce března, resp. dubna 2005, a to s ohledem na variantu řešení vstupu. Výše nájemného bude zachována, Komoře i advokátům osobně (na základě přísl. karet) bude garantována přednost v rezervacích, slevy atd. (viz studie). Rekonstrukce by byla provedena na náklady nájemce.


	ad 3/ legislativní problematika

	Dr. Račok úvodem a dr. Patera informovali o činnosti na legislativním úseku, a to zejména o návrhu Komory na novelizaci advokátního tarifu a paušálního tarifu, který Komora předložila ministerstvu spravedlnosti. Novely těchto právních předpisů byly na MSp dle návrhu Komory připraveny, avšak nebyly doposud předloženy do připomínkového řízení. Dr. Patera informoval jakými možnými způsoby je možno novelizovat advokátní tarif s ohledem na odměny advokátů jakožto opatrovníků ustanovených podle nového zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Tato otázka bude sledována a nejvhodnějším způsobem řešena při nejbližší novelizaci advokátního tarifu s tím, že upozornil na fiskální limity řešení, které je nejvhodnější z hlediska advokacie (nové ustanovení AT upravující odměnu advokáta stejným způsobem jako je tomu u obhájců v trestním řízení, tj. odměna odvozená od výše trestní sazby).

	Dr. Račok dále informoval o sněmovním tisku č. 580, což je novela civilních procesních řádů, resp. jejich ustanovení o doručování. Při projednávání této předlohy byly ústavně-právním výborem schváleny a zejména p. poslancem Koudelkou předložené pozměňovací návrhy k zákonu o advokacii, o nichž má být ve třetím čtení hlasováno tento týden. Z těchto pozměňovacích návrhů vyplývá, že pobočka Komory v Brně by měla vykonávat působnost Komory při veřejné správě advokacie vůči advokátům se sídlem v obvodu krajských soudů v Ostravě a v Brně, prostřednictvím této pobočky. Na činnost pobočky by měl přitom dohlížet místopředseda Komory zvolený z advokátů se sídlem v obvodu působnosti těchto krajských soudů. Vzhledem k nebezpečí z prodlení zaslal dr. Račok všem předsedům poslaneckých klubů ve sněmovně zásadní nesouhlas Komory s těmito pozměňovacími návrhy, a to jak z důvodů fiskálních, tak i proto, že tyto návrhy představují výrazný zásah do samosprávy advokacie vykonávané Komorou. 

	Dr. Kyjovský na přednes dr. Račoka reaguje tak, že v žádném případě se na tvorbě daných návrhů nepodílel a naopak prohlašuje, že za smysluplné považuje toliko to, aby do Brna byly postoupeny sliby, zkoušky a jinak běžné činnosti připadající regionálnímu zástupci. Je dokonce přesvědčen, že vedení této pobočky jako orgánu veřejné správy pod řízením místopředsedy ČAK, voleného na Moravě, nemá žádnou věcnou oporu. Na druhé straně se domnívá, že by vedle regionálních zmocněnců ČAK měli fungovat zástupci advokátů se sídlem v tom kterém regionu.


Hlasování 

pro - 8			zdržel se - 0			proti -	0

Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 30/22/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK, kterým se stanoví postup advokátů a kontrolní rady ČAK při plnění povinností stanovených právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.


	Představenstvo ukládá:

	výkonné ředitelce sdělit dr. Račokovi údaje o adresách, telefonních a faxových číslech, adresách el. pošty a o pracovní době obsažené v čl. 3, odst. 7 a 8


	dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení do jazyka anglického, francouzského a německého a předložit tyto překlady dr. Račokovi


	dr. Račokovi vyhlásit usnesení ve Věstníku ČAK spolu s jeho překladem do jazyka anglického, francouzského a německého. 


	předsedovi informovat o přijetí tohoto usnesení ministra spravedlnosti a  ministra financí.



Hlasování 

pro - 8			zdržel se - 0			proti -	0

Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 31/22/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a soutěže advokátů ČR (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů, s těmito změnami:

	v čl. 1 budou obsaženy tři novelizační body, z nichž první bude obsahovat novelu čl. 9a etického kodexu tak, aby toto ustanovení obsahovalo odkazující normu na usnesení představenstva o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem. Druhý novelizační bod bude novelizovat čl. 6, odst. 3 etického kodexu, a to tak, že bude vypuštěna druhá věta tohoto ustanovení a z první věty bude vypuštěna pasáž počínající slovem ”ledaže” do konce první věty, včetně obou poznámek pod čarou. Třetí novelizační bod doplní v čl. 9, odst. 2 etického kodexu odkaz na povinnosti advokáta vyplývající z obecného stavovského předpisu o postupu při provádění úschov.


	Představenstvo ukládá:

	dr. Račokovi zajistit legislativně-technicky schválené změny návrhu usnesení


	dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení po provedení legislativně-technických změn do jazyka anglického, francouzského a německého a předložit tyto překlady dr. Račokovi


c)  dr. Račokovi vyhlásit usnesení ve Věstníku ČAK spolu s jeho překladem do jazyka  
     anglického, francouzského a německého.

d) předsedovi informovat o přijetí tohoto usnesení ministra spravedlnosti.


  Z diskuse o návrhu usnesení představenstva ČAK, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, vyplynuly tyto změny:

	v čl. 1, odst. 1 se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova “tato smlouva musí mít písemnou formu”.


	v čl. 1 odst. 2 se slova “veřejná obchodní společnost” nahrazují slovy “obchodní  

      společnost” a odkaz na ust. § 15 zákona se vypouští.

-	v čl. 2 bude odst. 1 znít takto: “Advokát přebírá v souvislosti s výkonem advokacie od   klienta nebo třetí osoby do úschovy peníze (dále jen “prostředky klienta”)
	v hotovosti v české nebo v cizí měně,


	jejich složením na zvláštní účet advokáta u banky nebo u jiné osoby oprávněné  podle příslušných právních předpisů k přijímání vkladů (dále jen “banka”); při výběru banky přihlédne advokát k případným požadavkům klienta, nebo 

jejich bezhotovostním převodem na zvláštní účet advokáta u banky”.
	v čl. 2, odst. 2 ve větě první, část věty před středníkem, zní:” advokát je oprávněn převzít prostředky klienta v hotovosti podle odstavce 1 písm. a) nejvýše do částky 15000 EUR”.


	v čl. 2 odst. 2 se ve větě druhé slova “jednoho měsíce” nahrazují slovy “pěti pracovních dnů”.


	v čl. 3 odst. 3 se slova “jeho zaměstnanec” nahrazují slovy “ nebo jiná jím zmocněná  

osoba”.

      -    	v čl. 3 se vypouští odst. 4 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.


Hlasování 

pro - 8			zdržel se - 0			proti -	0

Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 32/22/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK o provádění úschovy peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, s těmito změnami:

	v čl. 1, odst. 1 se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova “tato smlouva musí mít písemnou formu”.


	v čl. 1 odst. 2 se slova “veřejná obchodní společnost” nahrazují slovy “obchodní  

      společnost” a odkaz na ust. § 15 zákona se vypouští.

-	v čl. 2 bude odst. 1 znít takto: “Advokát přebírá v souvislosti s výkonem advokacie od   klienta nebo třetí osoby do úschovy peníze (dále jen “prostředky klienta”)
	v hotovosti v české nebo v cizí měně,


	jejich složením na zvláštní účet advokáta u banky nebo u jiné osoby oprávněné  podle příslušných právních předpisů k přijímání vkladů (dále jen “banka”); při výběru banky přihlédne advokát k případným požadavkům klienta, nebo 


	jejich bezhotovostním převodem na zvláštní účet advokáta u banky”.


	v čl. 2, odst. 2 ve větě první, část věty před středníkem, zní:” advokát je oprávněn převzít prostředky klienta v hotovosti podle odstavce 1 písm. a) nejvýše do částky 15000 EUR”.


	v čl. 2 odst. 2 se ve větě druhé slova “jednoho měsíce” nahrazují slovy “pěti pracovních dnů”.


	v čl. 3 odst. 3 se slova “jeho zaměstnanec” nahrazují slovy “ nebo jiná jím zmocněná  

osoba”.

      -    	v čl. 3 se vypouští odst. 4 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.


	Představenstvo ukládá:

	dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení do jazyka anglického, francouzského a německého a předložit tyto překlady dr. Račokovi


	dr. Račokovi vyhlásit usnesení ve Věstníku ČAK spolu s jeho překladem do jazyka anglického, francouzského a německého. 


c)	předsedovi informovat o přijetí tohoto usnesení ministra spravedlnosti a  ministra      	financí


	ad 4/ zpráva o přípravě vzdělávacích akcí

	Dr. Papež podal zprávu o přípravě prezentačních vzdělávacích akcích připravených na říjen 2004 (kongresový hotel Unhošť). V tomto směru odkazuje na materiál, který představenstvu předložil a který je přílohovou součástí zápisu. Na to představenstvo jednomyslně schválilo organizační připravenost a organizační strukturu akce včetně organizace vzdělávacích bloků. 

	Předseda oddělil k samostatné diskusi otázku příspěvku účastníka akce, resp. výše tohoto příspěvku. V dané souvislosti se zdůrazňuje, že jde o akci prezentační a že primaritou je co nejširší, tj. pokud možno maximální, účast, dle kapacity kongresového hotelu. Navrhovanou částku 1.000,- Kč považuje dr. Kyjovský za nepřiměřeně malou, když náklad na jednoho účastníka budou činit cca 3.500,- Kč. Dr. Papež argumentuje opětovně jednorázovostí a prezentačním charakterem akce, která má být mj. využita k relativně plošné informaci advokátů o činnosti Komory a připravovaných změnách v servisu Komory (včetně servisu vzdělávacího). I za těchto okolností dr. Kyjovský sděluje: Pokud za běžné komerční školení advokáti hradí částku, která je navržena, a to bez ubytování, pokládal bych při plné penzi a ubytování za přiměřenou částku 1.990,-Kč. 

	Nejprve hlasováno o návrhu 1.000,-Kč – příspěvek účastníka školení:

pro	-	6		proti 	-	1	zdržel se 	-	1

	Konstatováno, že o návrhu dr. Kyjovského není třeba hlasovat. 

	V návaznosti na diskusi o výši příspěvku se dr. Papežovi ukládá, aby se společně s dr. Mrázkem pokusili zajistit sponzory školicí akce při primárním zaměření na banky – HVB Bank a Česká spořitelna a.s. V tomto směru bude dr. Papež poskytovat představenstvu průběžné zprávy. 
	

	ad 5/ profesní pojištění advokátů

	Dr. Račok přednesl informaci o připravované úpravě problematiky pojištění advokátů, zejména upozornil na novum hromadného pojištění a dále – v relaci na vývoj dané agendy např. na úrovni CCBE – na otázku stanovení výše minimálního rozsahu pojištění. V tomto směru byla zatím upřednostněna ta alternativa, že minimální rozsah pojištění bude stanoven vyhláškou MSp ČR, a to případně po konzultaci s MF ČR. Vždy však na základě návrhu Komory. V dalším odkázal na písemný materiál, který už je v jednání na přísl. ministerstvu. 

	Dr. Kyjovský protestuje v tom smyslu, že jde o novou otázku, která nebyla předem avizována a proto o ní odmítá jednat, mj. s odkazem na důležitost této problematiky.

	Dr. Račok zdůrazňuje, že rozbor legislativní problematiky na programu je, přitom daná otázka je aktuální z toho důvodu, že věc bude na jednání vlády v září t.r., přitom před námi je období dovolených. 

	Dr. Snášelová sděluje svůj názor, že případné určení minimální výše pojištění MSp ČR je  rezervou a nejde o postup rizikový (totéž dr. Patera).

	Dr. Kyjovský prezentuje názor, že jde o otázku zjevně náležející do kompetence sněmu advokátů. 

	Dr. Račok za daných okolností navrhuje, že návrh úpravy rozešle členům představenstva a náhradníkům e-mailovou poštou s tím, že každý ze zájemců o vyjádření bude na návrh reagovat a rozhodnutí bude přijato per rolam. Představenstvo s daným postupem vyslovuje jednomyslný souhlas. K tomu ještě dr. Jirousek, že pokud se v červenci uskuteční mimořádné zasedání představenstva, bude tento bod do programu zařazen.

	Dr. Račok připomíná nutnost vyhodnocení nabídek makléřských společností ve věci pojištění, konkrétně nabídky České podnikatelské pojištovny, a to již s ohledem na serioznost přístupu, když tato společnost z podnětu ČAK  vypracovala řádný nabídkový projekt.  Je konstatováno, že jde o problematiku závažnou, která nebyla zařazena do programu, navíc tajemník byl pověřen koncentrací potřebného podkladového materiálu tak, aby byl předložen na zářijové schůzi představenstva. Předsedovi uloženo, aby tuto otázku zařadil na program zářijové schůze představenstva ČAK. 

	Tajemníkovi uloženo, aby s potřebnou omluvou informoval o vývoji rozhodování v dané věci ČPP a.s., resp. BOSK, s tím, že rozhodnutí bude učiněno nejdříve v září t.r. 


	 ad 6 / Různé

	Dr. Račok sděluje nutnost účasti zástupce ČAK v komisi MSp ČR pro rekodifikaci občanského práva hmotného. V té souvislosti se připomíná jmenování zástupců dr. Kindla a dr. Poledníka s tím, že v mezidobí byl ustanoven předsedou sekce pro občanské právo dr. Pejchal. Zdá se jako vhodné a rozumné, aby dr. Pejchal byl současně členem komise při MSp ČR. Dr. Poledník navrhuje, aby za těchto okolností byl dr. Pejchal jmenován místo něj s tím, že on je připraven osobně zastoupit toho z dvojice dr. Kindl, dr. Pejchal, který nebude momentálně k dispozici. Za těchto okolností představenstvo jednomyslně schválilo nově tyto zástupce v předmětné komisi MSp ČR: JUDr. Kindl, JUDr. Pejchal (zástupce JUDr. Poledník, případně operativně JUDr. Patera). 

	Dále představenstvo jednomyslně schválilo zástupce do komise MSp ČR pro rekodifikace OSŘ, a to JUDr. Premuse, tj. místopředsedu sekce pro občanské právo (operativní zástupy opět JUDr. Patera).

	V průběhu jednání JUDr. Račok sdělil, že telefonicky dohodl schůzku ve věci pozměňovacích návrhů k novele zákona o advokacii. Za těchto okolností se odkládá povinnost dr. Jirouska reagovat na současný vývoj oficiálním dopisem předsedy ČAK.

	Dále se konstatuje, že po projednání stanovisek k článku K. Steigerwalda, se dostavil odpovědný člen představenstva za vnější vztahy a mediální politiku dr. Jelínek, a informuje o tom, že již před vydáním tohoto článku, připravila tisková správa Komory osvětovou akci o problematice odměňování advokátů a dalších otázek odvíjejících se od akce Diag Human. Za těchto okolností považuje za zbytečné předkládat zprávu schválenou představenstvem ČTK, tj. vedle a nad rámec článku předsedy dr. Jirouska. Na webových stránkách samozřejmě nechť jsou uveřejněny oba tyto články, resp. stanovisko a článek. V dalším informuje o práci tiskové správy a zdůrazňuje nutnost výrazného zlepšení organizace komunikace mezi tiskovou správou, jím samotným a profesním aparátem Komory. V návaznosti na to pak kritizuje stav, kdy pro webové stránky nejsou dodávány potřebné aktuální informace.

	Dr. Jelínek informuje představenstvo o práci výboru pro vnější vztahy, o jednáních s AGE Plus a o výstupech z označeného poradního orgánu. Výbor pro vnější vztahy navrhuje, aby představenstvo schválilo:

	1) vydání tiskové zprávy k případu dr. Nováčka (Diag Human), která osvětlí právní        	     úpravu odměny advokáta, kárné řízení proti advokátovi, který nevykonává              	     advokacii lege artis, upozorní na rovná práva, která má zabezpečit veřejné                       	     výběrové řízení a upozorní, že ze strany státu dosud nebyl podán podnět  k	                   
                 prošetření činnosti dr. Nováčka,
	2) aktivní medializaci bezplatné právní pomoci, 
	3) novela zákona o praní špinavých peněz,
	4) společná témata spojená s činností soudů a soudců.

V návaznosti na tuto problematiku dr. Jelínek, aby tiskové zprávy předkládané výborem pro vnější vztahy či prostřednictvím odboru pro vnější vztahy byly v rámci pravomoci předsedy schvalovány předsedou ČAK, a to z důvodu nutné operativy. Dr. Kyjovský tento návrh podporuje s tím, že žádá, aby návrh tiskové zprávy byl rozeslán členům představenstva s možností se k ní neprodleně vyjádřit (tímto vyjádřením však předseda není vázán a nemusí na vyjádření čekat). 

	Návrh dr. Jelínka o programovém vymezení činnosti výboru pro vnější vztahy na nejbližší období představenstvo jednomyslně schválilo společně s návrhem, že o uveřejnění či neuveřejnění té které tiskové zprávy připravené výborem, bude rozhodovat předseda ČAK. 

	Dr. Jelínek konstatoval, že dne 15.3.2004 byla spuštěna nová podoba webových stránek s tím, že do konce dubna měly být doplněny a aktualizovány všechna témata uvedená na webu. V souvislosti se spuštěním nové webové stránky navrhuje, aby byly stanoveny konkrétní úkoly konkrétním osobám, pokud se jedná o zpracování informací na webu. 

	Navrhuje, aby představenstvo přijalo toto usnesení:

	Ukládá se tajemníkovi Komory:

	Zajistit zpracování témat uveřejněných na webových stránkách ČAK dle přílohy

      k tomuto zápisu a dle požadavků výboru pro vnější vztahy.
	Provést aktualizaci již zpracovaných témat uveřejněných na webových stránkách

ČAK.

	Zařazovat na web inzerci dle schváleného ceníku, resp. ve zvláštních případech zdarma (akci spolupořádá ČAK nebo se jedná o právnickou akci o níž rozhodne tajemník), s tím, že ceník připraví hospodářský a rozpočtový výbor společně s tajemníkem Komory


To vše průběžně nejpozději do 15.8.2004.

Ukládá se ředitelce Komory:

	Zveřejnit v celoplošném periodiku inzerát na obsazení místa referenta odboru 

      vnějších vztahů.

	Uspořádat konkurs na obsazení místa referenta odboru  vnějších vztahů.


To vše průběžně nejpozději do 15.7.2004.

Hlasování o navrženém znění usnesení :

pro - 6			zdržel se - 0			proti -	0


Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 33/22/04: schvaluje se usnesení představenstva tohoto znění:

Ukládá se tajemníkovi Komory:

	Zajistit zpracování témat uveřejněných na webových stránkách ČAK dle přílohy

      k tomuto zápisu a dle požadavků výboru pro vnější vztahy.

	Provést aktualizaci již zpracovaných témat uveřejněných na webových stránkách

ČAK.

	Zařazovat na web inzerci dle schváleného ceníku, resp. ve zvláštních případech zdarma (akci spolupořádá ČAK nebo se jedná o právnickou akci o níž rozhodne tajemník), s tím, že ceník připraví hospodářský a rozpočtový výbor společně s tajemníkem Komory


To vše průběžně nejpozději do 15.8.2004.

Ukládá se ředitelce Komory:

	Zveřejnit v celoplošném periodiku inzerát na obsazení místa referenta odboru 

      vnějších vztahů.

	Uspořádat konkurs na obsazení místa referenta odboru  vnějších vztahů.


To vše průběžně nejpozději do 15.7.2004.
	ad 7/ Běžné

Předseda ukládá dr. Brožovi, aby ve smyslu usnesení o poradních orgánech ČAK učinil návrh v rámci nutné restrukturalizace a s vybraným členem projednal případné předsednictví a informoval ho o povinnostech z toho vyplývajících.

Do příští schůze představenstva se členům ukládá zvážit otázku obsazení předsedy redakční rady, pokud by tuto funkci přestal dr. Balík aktivně zastávat, zatím se výkonem této funkce v době nepřítomnosti dr. Balíka pověřuje dr. Mandák (mgr. Střížová bude o tomto rozhodnutí dr. Mandáka neprodleně informovat). 

Dr. Krym seznámil představenstvo s problematikou žádostí o zápis do seznamu advokátů vedeného ČAK, a to s žádostmi o zápis tzv. evropských advokátů. Jde o to, že výklad § 5b ZA je problematický s ohledem na nejasnou formulaci pod ust. § 5b/1, písm. a) – “jako usazený evropský advokát”. Zatím má představenstvo názor, že dotyčný žadatel, pokud nechce absolvovat tříletou praxi v oblasti českého práva, resp. tříletou praxi a následný pohovor před tříčlennou komisí (§ 5b/2) musí složit zkoušku způsobilosti dle § 5c. Jinak lze předpokládat ta řešení, že buď se dotyčný budoucí evropský advokát nechá zapsat jako advokát zahraniční, tj. po složení uznávací zkoušky dle § 5a/1b ZA a po třech letech prokáže, že pod dohledem, jež bude obdobný koncipientské praxi, poskytoval právní služby v oblasti práva ČR  nebo se podrobí tzv. pohovoru před komisí Komory. V tomto směru se zadává rozbor dané problematiky odboru legislativy ČAK.

Dr. Krym dále přednáší související problém, zda-li u zahraničního advokáta může absolvovat koncipientskou praxi absolvent vysokoškolského studia v oblasti práva ČR, tzn. za situace, kdy tzv. školitel nemá způsobilost k poskytování právních služeb v oblasti práva ČR. Představenstvo vychází z toho, že smyslem a účelem usnesení č. 1/1998 o výchově advokátních koncipientů je zajistit výchovu advokátního koncipienta pod odpovědností advokáta, který je v seznamu advokátů Komory zapsán jako advokát s právem poskytovat právní služby v oblasti práva ČR. Jelikož takto pregnantně čl. 1/1 a 2 usnesení č. 1/1998 Věstníku ČAK nezní, opět se zadává odboru legislativy Komory, aby zvážil případnou novelizaci čl. 1/2   daného usnesení právě ve smyslu, že za výchovu odpovídá advokát zapsaný v seznamu advokátů Komory s právem poskytování právních služeb v oblasti práva ČR nebo společnost, jejímž společníkem  je alespoň jeden takový advokát.

Neveřejná část - kárné záležitosti






	Tajemník ČAK dr. Krym přednesl žádost kontrolní rady ČAK o stanovisko k paušální smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a obchodní společností, v níž byla podstatně omezena možnost odstoupení od smlouvy a v níž byla sjednána smluvní pokuta pro případ, že společnost k poskytování právních služeb po dobu platnosti smlouvy využije jiného advokáta nebo jinou osobu (v konkrétním případě byla sjednána ve smlouvě uzavřené na tři roky náhrada škody pro případ odstoupení od této smlouvy ve výši měsíční odměny advokáta za každý započatý měsíc, který zbýval do konce platnosti smlouvy a dále byla sjednána smluvní pokuta pro případ, že se společnost nechá u soudu v době platnosti smlouvy sjednané zastoupit jiným advokátem nebo jinou osobou). 

	Představenstvo zaujalo názor,  že smlouva o poskytování právních služeb uzavřená mezi advokátem a obchodní společností je ze své povahy smlouvou mandátní, upravenou jako typová smlouva v ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku. V mandátním vztahu má zásadně dominantní postavení mandant. Tomu nasvědčuje např. i ustanovení § 574 odst. 1 ObchZ, podle něhož může mandant kdykoliv smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Pokud mandátní smlouvu uzavírají advokáti,  řídí se vztah mezi mandantem a advokátem navíc i příslušnými ustanoveními zákona o advokacii a stavovskými předpisy. Tak například je advokát vázán ustanoveními § 16 a násl. zákona o advokacii upravujícími práva a povinnosti advokáta. Podle § 20 odst. 1 ZA je advokát dokonce povinen od smlouvy o poskytování právní pomoci odstoupit v případě, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19 tohoto zákona. Podle § 19 odst. 1 písm. e) ZA je advokát povinen odmítnout poskytování právních služeb, jestliže zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta  nebo osoby advokátovi blízké. O rozpor mezi zájmy advokáta poskytujícího právní služby za odměnu a jeho mandanta jako příjemce právních služeb, za které je povinen platit advokátovi odměnu půjde vždy, když si mandant již zastupování advokátem nepřeje. Z toho všeho je zřejmé, že nikoho nelze nutit, aby byl povinen přijímat právní služby advokáta proti své vůli vyjma případů, kdy tak stanoví zákon (např. u nutné obhajoby).  

	Podle názoru představenstva nelze připustit, aby advokáti znemožňovali  ukončení mandátního vztahu klientem vůbec, nebo ztěžovali ukončení mandátního vztahu ze strany klienta tím, že klientovi bude následně způsobena újma (např. zaplacením smluvní pokuty). 

	Dr. Krym upozornil na novelu § 39 trestního řádu, zejména na sestavování pořadníků advokátů příslušnými soudy za účelem ustanovování advokátů za obhájce. Představenstvo uložilo Dr. Krymovi, aby tuto záležitost projednal s regionálními představiteli.

	Dr. Krym upozornil na množící se dotazy ohledně možnosti skartace klientských spisů advokáty. Uvedl, že obecné právní předpisy vztahující se k archivaci, neupravují zvláštní zacházení při skartaci klientských spisů vedených advokáty. Naposledy tuto problematiku upravovalo usnesení bývalého Ústředí české advokacie před rokem 1990.  Představenstvo uložilo Dr. Račokovi a Dr. Paterovi připravit návrh usnesení ke skartaci klientských spisů.

	Dr. Krym upozornil na skutečnost, že někteří advokáti účtují k příspěvku ve výši 150,- Kč, poskytovanému ze sociálního fondu Komory advokátům na úhradu běžných administrativních prací spojených s poskytnutím právních služeb v případě určení advokáta podle § 18 zákona o advokacii (je-li právní služba poskytnuta bezplatně), též DPH. Představenstvo zaujalo názor, že v tomto případě se nejedná o odměnu, ale toliko o dobrovolný příspěvek profesní komory a tudíž k tomuto příspěvku DPH nenáleží.

	Dr. Krym seznámil představenstvo s tím, že u advokáta, kterému byl pozastaven výkon advokacie pro déle trvající překážku  podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii a toto pozastavení trvá, vznikl další důvod pro pozastavení z důvodu zahájení trestního stíhání podle § 9 odst. 2 písm. a) ZA. Je otázkou, zda v takových případech má být o pozastavení výkonu advokacie pro tento jiný důvod rozhodováno. Představenstvo zaujalo názor, že pokud již byl výkon advokacie pozastaven a důvod pro toto pozastavení trvá, není třeba rozhodovat o dalších důvodech pozastavení, případně tyto důvody měnit. Otázku je třeba znovu otevřít tehdy, když dřívější důvod k pozastavení výkonu advokacie odpadne. V konkrétním případě uložilo odboru matriky trvání jednotlivých důvodů pozastavení sledovat.


	Další věci k projednání již nebyly navrhovány, nato předseda poděkoval přítomným za účast a  jednání 22. schůze představenstva ČAK v 17,45 hod. ukončil. 


