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						ZÁPIS

z jednání 24.  mimořádné schůze představenstva České advokátní komory konané dne 31.8. 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni: JUDr. Jirousek, dr. Karas,  dr. Račok,   dr. Brož, dr. Patera, dr. Jelínek, dr. Mikš,     
mgr. Střížová, dr. Snášelová, dr. Sedlatý, dr. Kyjovský, dr. Mrázek, dr. Papež



ad 1/ novela zákona o advokacii

	Dr. Jirousek v úvodu zdůraznil, že jde opět o mimořádnou schůzi představenstva ČAK, cílenou velmi účelově k problematice a k projednání jednak novely zákona o advokacii, jednak dalších legislativních záměrů ČAK a předal slovo místopředsedovi ČAK dr. Račokovi.

	Dr. Račok prvořadě zdůrazňuje, že dnešním dnem musí být ukončeno připomínkové řízení a připomínky k novele ZA musí být odeslány na MSp ČR. Dr. Patera seznámil členy představenstva s materiály jednotlivých členů představenstva, jež byly k danému tématu zaslány před schůzí písemně. Kromě připomínek členů představenstva zaslal připomínky i dr. Skalník, dr. Sedlatý. Připomínky v písemné podobě mají členové představenstva k dispozici.

	K diskusi se přihlásil dr. Brož s tou zásadní připomínkou, že pokud vypadl institut přidruženého advokáta, má za to, že je třeba vypustit institut zaměstnaného advokáta. Navrhuje však řešení, které by institut přidruženého advokáta sui generis zavedlo, přitom odkazuje na návrh  dikce nového ust. § 14/6 ZA, které by novelizovalo stávající ust. § 14/5 ZA tak, že bude vypuštěna dočasnost dohody advokátů a bude vypuštěna povinnost, aby se jednalo o předem vymezené případy, tj. navrhuje tuto dikci:  “Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí, dohodli-li se advokáti o společném poskytování právních služeb v jednom nebo více případech (pozn. možno doplnit – “za odměnu”).” Upozorňuje mj. na to, že tato úprava řeší možnou spolupráci s tím, že řeší i daňovou problematiku v tom smyslu, že odměna jde platícímu advokátovi do nákladů. 

	Dr. Račok zdůrazňuje, že na MSp ČR šly návrhy jak ohledně zavedení institutu zaměstnaného advokáta, tak advokáta přidruženého. Institut přidruženého advokáta byl legislativci MSp ČR vypuštěn. Připomíná tu zásadní argumentaci, že smlouva o přidružení by byla zcela novým speciálním typem smlouvy, jejíž náležitosti si neumí dost dobře představit, resp. tyto náležitosti musí nutně kopírovat náležitosti již běžně užívané smlouvy o sdružení. 

	Dr. Papež, dr. Kyjovský a dr. Sedlatý shodně namítají, že zavedení institutu zaměstnaného advokáta je v rozporu s principy výkonu nezávislé advokacie, způsobí řadu problémů jak na poli nezávislosti, odpovědnosti vůči klientům, tak na poli daňovém a obdobném a jsou proti takové úpravě. 

	Dr. Jirousek připomíná, že usnesením sněmu bylo představenstvo zavázáno k návrhu zavedení institutu zaměstnaného advokáta a pokud je tato úprava obsahem vládního návrhu, bylo by nešťastné, aby právě představenstvo doporučovalo vypuštění této úpravy. Dr. Kyjovský má za to, že lze v tomto smyslu jít i proti usnesení sněmu, neboť jde o úpravu, která není v souladu se zájmy  advokacie, přitom je toho názoru, že toto rozhodnutí bylo přijato bez bližšího prozkoumání a diskuse. 

	Dr. Brož sděluje, že pokud by byla přijata úprava suplující možnost přidružení, a to, při modifikaci stávající úpravy smlouvy o sdružení (dosud nemožnost dohody o jiném např. majetkovém uspořádání než rovnodílném apod.), tak vedle této novelizace si umí představit i zavedení institutu zaměstnaného advokáta (při současné úpravě § 14/5 ZA – viz výše). 

	Dr. Račok připomíná, že institut zaměstnaného advokáta je v advokaciích v EU již zaveden, navíc zavedení tohoto institut umožní řešení vztahů českých advokátů k zahraničním advokátním firmám ve smyslu lege artis bez toho, aby tyto vztahy byly násilně řešeny různými obchodními (mandátními apod.) smlouvami, které ve své podstatě znamenají neprůhledné řešení a obcházení zákona. 

	Dr. Jelínek na podporu institutu zaměstnaného advokáta připomíná, že dříve nebo později budeme postaveni před nutnou úpravu výkonu advokacie v rámci společnosti s ručením omezeným (viz SRN, Slovensko apod.), přitom zaměstnaný advokát je předstupněm takovéto úpravy a tuto mimojiné též umožňuje. Proto je pro navrhovanou úpravu.

	Dr. Kyjovský připomíná, že zaměstnaný advokát podmíní nutnost úpravy pojistných smluv tak, aby pod pojištění spadala i činnost zaměstnaného advokáta. To samo o sobě může být problém. 

	Dr. Jirousek ukončil diskusi k danému bodu a vyzval jednotlivé členy představenstva k formulaci návrhů o nichž by představenstvo mělo hlasovat:

	Dr. Brož: navrhuji, aby buď byla do připomínek ČAK vtělena připomínka úpravy stávajícího § 14/5 ZA novým ust. § 14/6 ZA tak jak řečeno výše a pak bez námitek k zaměstnanému advokátovi (to vše při nové úpravě smlouvy o sdružení, tak jak je ve vládním návrhu obsaženo) nebo institut zaměstnaného advokáta vypustit.

Dr. Kyjovský navrhuje úpravu institutu zaměstnaného advokáta vypustit.

Dr. Jirousek nechal hlasovat představenstvo o návrhu dr. Kyjovského, tzn. kdo je pro vypuštění úpravy institutu zaměstnaného advokáta z návrhu novely ZA:

Pro – 2			Proti – 5		Zdržel se - 1

(pro vypuštění: dr. Kyjovský, dr. Papež, zdržel se: dr. Brož).

Dr. Jirousek konstatuje, že návrh na vypuštění institutu zaměstnaného advokáta z návrhu novely ZA nebyl přijat.

	Za dané situace dr. Jirousek nechal hlasovat představenstvo o návrhu dr. Brože, aby v novele ZA byl koncipován nově ust. § 14/6: “ust. předchozích odstavců se nepoužijí, dohodli-li se advokáti o společném poskytování právních služeb v jednom nebo více případech.” 

Pro – 5		Proti – 2	Zdržel se – 1

(proti: dr. Karas, dr. Račok, zdržel se: dr. Mrázek – dr. Karas připomíná, že podobný postup by byl legislativně přípustný jedině v případě, že by taková spolupráce byla sjednána s výslovným souhlasem klienta).

	Diskuse k problematice přidruženého advokáta a zaměstnaného advokáta se končí s tím, že legislativnímu odboru se ukládá, aby v součinnosti s dr. Brožem zpracoval připomínku ve smyslu výše schváleného návrhu na koncipování ust. § 14/6 ZA.

	S ohledem na výše schválený návrh dr. Kyjovský navrhuje, aby zaměstnaný advokát neměl v rámci ČAK ani aktivní ani pasivní hlasovací právo, přitom odkazuje na poměry v lékařské komoře ČR.
	Dr. Jirousek nechal o tomto návrhu hlasovat:

Pro – 3		Proti – 5	Zdržel se – 0
(pro: dr. Kyjovský, dr. Papež, dr. Mrázek)

	 K připomínkám legislativního odboru ve vztahu k ust. § 5, písm. g) – bez připomínek.

	Dr. Jelínek přednesl své připomínky s tím, že členové představenstva se seznámili s písemným materiálem, který připomínky vymezuje k §§ 9, 21, 27 a § 51 stávajícího ZA.

 Po diskusi představenstvo schválilo ten postup, že legislativní odbor zapracuje připomínku ve smyslu návrhu dikce § 9/3,4 – doručení usnesení o zahájení trestního stíhání předsedovi Komory, resp. doručení návrhu ze strany soudů na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům advokáta, o konkursu či povolení vyrovnání proti advokátovi, resp. právnické osobě zřízené k výkonu advokacie. Dále budiž zapracována novela § 21/10 o zástupci Komory a § 21/11 o součinnosti Komory při úkonech vůči advokátovi (viz text návrhu změn). Úprava § 45/2j navazuje na výše uvedené, konstituce § 51/4 navazuje na povinnou informaci vůči předsedovi Komory o trestním stíhání. Vše ostatní doporučuje představenstvo k prosazování prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu, přitom dr. Račokovi se ukládá, aby se pokusil  zajistit poslance k přednesení těchto pozměňovacích návrhů. 

	K připomínkám dr. Skalníka: 

ust § 5/2 věta druhá -  napravit formulaci v textu tak, aby byl srozumitelný.

k ust. § 24a – nepřijato s ohledem na správnost té filozofie, že Komora je povinna zajišťovat hromadné pojištění, advokát je povinen být pojištěn a v případě, že nechce být účasten hromadného pojištění, pojištění prokázat. Opak je kárným proviněním. Prvořadá je ochrana klienta. 	

k ust. § 55a – že je třeba uvážit, zda omezení možnosti žaloby na případy rozhodnutí odvolacího senátu a rozhodnutí provedená podle § 55 ZA není v rozporu s obecnými předpisy o správním soudnictví.
Legislativní odbor bere na vědomí tuto připomínku vyhodnotí a případně zpracuje. 

	Po diskusi představenstvo schválilo ten postup, že bude navrženo vypustit ust. § 26/3 vládního návrhu. 


Dr. Račok přednáší informaci pro předsedu ČAK v návaznosti na návrh novely ZA:

k bodu 1-bez připomínek
k bodu 2 – bez připomínek
k bodu 3 – úprava určování advokátů vyjde z textu obsaženém návrhu ust. § 18/2 který vychází z nutnosti úpravy stávající praxe (návrh musí být včasný, musí být určen rozsah služeb, zastupování by nemělo být povinné v případě neoprávněných či neodůvodněných požadavků atd. Legislativnímu odboru se ukládá, aby respektoval dané požadavky a koncipoval novou přijatelnou dikci tohoto ustanovení. V této souvislosti se klade důraz na nutnost vyloučení opakovaných určení advokáta v případě oprávněného odmítnutí zastupování před tím určeným advokátem. 
k bodu 4 – bez připomínek
k bodu 5 – dr. Račokovi se ukládá, aby zvážil nutnost tohoto postupu ohledně evropského advokáta, když tomu svědčí povinnosti uložené jinými ustanoveními tak jako jiným advokátům.
k bodu 6 – bez připomínek s tím, že vypustit v odůvodnění poslední část v předposledním odstavci, začínající: “Advokátní veřejnost” a končící slovem “Slezsko”.
k bodu 7 – bez připomínek
k bodu 8 – bez připomínek


	Ve 12,20 hod. mimořádná schůze přerušena s tím, že bude pokračováno ve 13,15 hod.

	Ještě k novele ZA – dr. Račokovi se ukládá, aby v § 21/6 nahradil formulaci “podle zvláštního právního předpisu” formulací “podle zvláštního zákona”.

	Dr. Jelínek ještě namítá, že formulace užitá v návrhu, že “povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností” je vadná, a to jednak proto, že dle přísl. zákona má toliko jednu povinnost vůči FAU, tzn. plurál ve formulaci není na místě, dále pak, že původní dikce užitá v odst. 7 věta druhá, byla pro advokacii přijatelnější s tím, že dr. Jelínek navrhuje z této formulace vyjít a doplnit legislativní odkaz toliko specifikací přísl. zákonného předpisu o legalizaci. O návrhu nemusí být hlasováno.


	ad 2/ Návrh usnesení představenstva ČAK, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních

	K připomínce dr. Kyjovského se ukládá, aby čl. 6/1 byl upraven v tom smyslu, že občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz neobsahují údaj o bydlišti, příp. místu pobytu, tzn. tento údaj je třeba zjistit dotazem u osoby, jejíž podpis se ověřuje. Bez údaje o bydlišti či místu pobytu nelze prohlášení o pravosti podpisu dané osoby učinit.

	Dále k připomínce dr. Jelínka upravit dikci čl. 6/1 tak, aby bylo zřejmé, že užitý doklad musí být dokladem platným. Dr. Jelínek dále navrhuje vypuštění řidičského průkazu s tím, že nejde o průkaz totožnosti. 

	Dr. Brož dále navrhuje, aby došlo jednak k záměně slova fotografie slovem podobizna, dále pak, aby byla přiřazena povinnost, že advokát musí evidovat v příručním spise kopii listiny, na niž učinil prohlášení o pravosti podpisu, tj. kopii listiny už s přísl. ověřovací doložkou (s podpisy) a zároveň aby k této kopii listiny byla přiložena kopie dokladu, podle něhož bylo prohlášení o pravosti podpisu provedeno.

	Dr. Jelínek navrhuje opravu vzoru prohlášení o pravosti podpisu, a to přesně ve smyslu dikce obsažené v zákoně, tj. (viz infine prohlášení), “… kterou jsem sám sepsal a … přede mnou vlastnoručně podepsal/la/li.”.

	K čl. 3 – větu druhou za středníkem vypustit. 

	K čl. 11 – zvážit doplnění dikce o formulaci “číselná řada”.

	K čl. 10/2 – představenstvo zatím upřednostňuje variantu tříleté proluky.

	Otázka daného stavovského předpisu byla prodiskutována ve smyslu výše uvedených připomínek a námětů s tím, že odboru legislativy v součinnosti s ředitelkou mgr. Střížovou se ukládá, aby do příštího představenstva ČAK připravili též alternativní grafické zpracování podoby jedné strany ověřovací knihy s tím, že bude zároveň dořešeno kolik listů bude ověřovací kniha mít, zda-li bude vymezen počet ověřených podpisů vymezením části listu pro jeden podpis a jaká bude příp. doporučená cena. Ze stávající diskuse vyplývá, že kniha by měla být způsobilá pro ověření určitého počtu podpisů, a to v rozsahu 250-500 ověřených podpisů. Vychází se zatím z toho, že ověření podpisu jedné osoby na jednom právním dokumentu (bez ohledu na počet stejnopisů, který se vyznačí vedle označení charakteru  podepisované listiny), bude podřazeno pod jedno samostatné číslo do jedné samostatné kolonky dané ověřovací knihy. Dr. Brož dává k úvaze, zda-li by, s ohledem na skutečnost, že někteří advokáti nepochybně ověřují výjimečně, někteří naopak často s ohledem na specifiku své agendy, neměly být připraveny co do rozsahu ověřených podpisů 2 typy ověřovací knihy, např. pro 100 podpisů za cenu x a 300-500 podpisů za cenu x, při cenovém zvýhodnění.


	ad 3/ Různé

	Dr. Jirousek sděluje, že na základě schvalujících usnesení přijatých na minulé schůzi představenstva uzavřel nájemní smlouvy ohledně nebytových prostor v Dunaj Paláci a dále pak, že uzavřel nájemní smlouvu se společností O.G. spol. s r.o. ohledně rekonstrukce a nájmu stávající tzv. Śumické vinárny, přitom v této souvislosti dohodl přestěhování knihkupectví Fortuna do prostor Paláce Dunaj. Stávajícímu nájemci Šumické vinárny byla dána výpověď, v průběhu výpovědní lhůty byla uzavřena dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2004. Počínaje dnem 1.10.2004 budou mít do daných prostor přístup společníci společnosti O.G. spol. s r.o., s tím, že již byly zahájeny kroky ve směru přísl. správných řízení dle stavebního zákona. 
	V současné době probíhá ohledně zajištění úprav a interiéru nebytových prostor v paláci Dunaj výběrové řízení ve smyslu přísl. stavovského předpisu s tím, že přihlásilo celkem 8 subjektů, jejichž nabídky jsou k dispozici u ředitelky mgr. Střížové, přitom 2. kolo výběrového řízení bude za účasti předsedy ČAK, výkonné ředitelky ČAK, zástupce kontrolní rady ČAK a zástupce rozpočtového výboru ČAK, probíhat dne 1.9.2004 od 8,30 hod. v prostorách sekretariátu ČAK.

	Dr. Kyjovský v mezidobí od konání minulé schůze ČAK předjednal možnost nájmu nebo koupě nemovitosti v Brně za účelem provozu pobočky ČAK se sídlem v Brně. Jde o vilu, která by měla prostorově vyhovovat a která se nalézá na reprezentativním místě města Brna. Dr. Jirouskovi se ukládá aby do konce září 2004 provedl prohlídku předmětné nemovitosti s tím, aby současně pokračoval v jednání s děkanem PF v Brně a připravil přísl. informační materiály tak, aby představenstvo mohlo o věci diskutovat případně rozhodnout na říjnové schůzi představenstva ČAK v Brně.

	Dr. Jirousek v 16,05 hod. mimořádnou schůzi představenstva ČAK ukončil. Řádná schůze představenstva se bude konat ve dnech 13. a 14.9.2004 od 13.00 hod. dne 13.9. a od 9,00 hod. dne 14.9.2004 v sídle ČAK.

