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						ZÁPIS

z jednání 25. schůze představenstva České advokátní komory konané dne 13.–14.9. 2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání dne 13.9.2004:

Přítomni: JUDr. Jirousek, dr. Karas, dr. Brož, dr. Poledník, dr. Račok, dr. Zachariáš, dr. Krym
                
Neveřejná část zápisu









Jednání dne 14.9.2004

Přítomni: JUDr. Jirousek,  dr. Brož, dr. Poledník, dr. Račok, dr. Vychopeň, dr. Kyjovský,  dr. Mikš
                 dr. Papež, dr. Jelínek, dr. Mrázek, dr. Krym, dr. Patera, dr. Syka, dr. Snášelová,
                 mgr. Střížová, dr. Šolc (jako host)


	Dr. Jirousek apeluje na členy představenstva, aby se pro příště snažili zajistit své pracovní a jiné záležitosti tak, aby se mohli účastnit schůzí představenstva, což mj. ve vztahu k rozhodování o pozastavení je významné z toho důvodu, že se stalo tradicí, že všichni dotčení advokáti se dostavují ať již osobně či se svými právními zástupci a při prvním pohledu shledávají, že o věci jedná orgán, který není schopen rozhodovat. Navíc připomněl, že s ohledem na v jistém smyslu prioritní význam agendy, když tento se odvíjí od mnohdy neodůvodněných a šikanózních stíhání vůči advokátům za povětšinou výkon advokacie, bylo již dříve rozhodnuto o provádění monitoringu těchto případů, o jejich zpracování a o předkládání nejkřiklavějších případů k potřebné signalizaci. Nezbývá než konstatovat, že do dnešního dne tento úkol plněn není. 

	Dr. Kyjovský a dr. Brož shodně navrhují, aby na závěr každého roku byla zveřejněna statistika účasti členů představenstva na schůzích (včetně náhradníků).
	Představenstvo schválilo a uložilo zpracování statistiky ředitelce mgr. Střížové.


	ad 2/  Jmenování člena sekce pro trestní právo

	Na návrh dr. Paláčka a z podnětu dr. Brože opětovně projednána nominace dr. Tomáše Sokola do sekce pro trestní právo na post do předsednictva sekce s tím, že dr. Jirousek připomíná jednak jeho odbornost a zájem ČAK (viz materiál k novelizaci tr. řádu), jednak vlastní zájem dr. Sokola. Nato představenstvo jednomyslně přijalo usnesení:
	Dr. Tomáš Sokol je jmenován do předsednictva sekce pro trestní právo ČAK. Dr. Paláčkovi se ukládá, aby o tom neprodleně informoval dr. Sokola a přijal související organizační opatření. 


	ad 3/ Kontrola zápisů z minulých schůzí

	K úpravě adv. tarifu s ohledem na výkon opatrovnictví pro delikventy mladší 15ti let dr. Račok a dr. Patera sdělují, že úkol byl splněn, úprava byla zapracována do ministerské novely AT a to navíc s řešením opatrovnictví v rámci správního řízení.

	Zařazování inzerce dle schváleného ceníku, resp. vymezení případu inzerce zdarma – tajemník sděluje, že přechodně bylo rozhodnuto o zatímním zveřejňování inzerce zdarma, ceník dosud připraven nebyl, což za hospodářský a rozpočtový výbor potvrzuje dr. Brož. Uloženo tajemníkovi dr. Krymovi, aby bylo připraveno do listopadové schůze představenstva.

	Věc investiční účasti ČAK prostřednictvím sdružené investice na nemovitostech v Kroměříži – mgr. Střížová sděluje že jednala s dr. Boučkem s tím, že je dohodnuta společná schůzka na říjen 2004. mgr. Střížová podá na listopadovém představenstvu zprávu o stavu věci.

	Manuál evropského práva pro zkušební komisaře – konstatuje se splnění úkolu kolektivem vedeným JUDr. Forejtovou v návaznosti na tento zjevný nárůst materie koncipientských zkoušek, dr. Jirousek informuje představenstvo, že již jednal s vedením zkušební komise, aby se připravilo na úpravu vymezení materie, která bude předmětem zkoušek s tím, že by jednak mělo dojít k reflektování nárůstu požadavků ve smyslu otázek z komunitárního práva, tj. zúžením stávajícího rozsahu na únosnou míru, dále pak doporučuje novou systemizaci okruhu otázek tak, že do první skupiny bude zařazeno to, co “advokát umět musí”, do druhé skupiny to, “v čem musí být advokát orientován” a třetí skupina bude obsahovat toliko vymezení problematiky, o níž “musí advokát vědět”. Tato novelizace vymezení zkoušené materie by měla být navíc velmi účelově směřována k tomu, aby zkouška byla zaměřena na schopnost praktické aplikace práva. Dr. Jirousek též připomněl v daných souvislostech související Montyho zprávu o přístupu ke zkouškám.
	Představenstvo schvaluje navržený postup s tím, že ukládá předsedovi, aby se účastnil nejbližších schůzí zkušební komise a vymezil úkoly ve výše uvedeném smyslu.


	ad 4/ Legislativa

	Dr. Jirousek udělil slovo dr. Račokovi k referátu.
 Před zahájením projednávání legislativních otázek dle programu, dr. Račok seznámil představenstvo s analýzou MSp ČR, která reaguje na řízení o předběžné otázce u ESD v případě “Macrino et Capodarte” . V této věci je na základě italského podnětu projednávána přípustnost existence italského advokátního tarifu, který stanoví závazné ceny advokátních a souvisejících služeb. Je napadán z pohledu nepřípustného kartelu, přitom tento tarif byl na návrh italské komory schválen přísl. státními orgány. ČR byla vyzvána, zda-li se připojuje k danému řízení a v té souvislosti byl posuzován charakter adv. tarifu platného v ČR.  MSp dospělo k závěru, že AT v ČR je postaven na zcela odlišných základech s tím, že preferuje volnou tvorbu cen. Dr. Vychopeň v této věci uvádí, že doporučuje uveřejnění stanoviska MSp na webových stránkách, a to právě proto, že se jedná o otázku významnou a na mezinárodním poli silně diskutovanou. Ověřil si však, že právě filozofie AT platného v ČR je s ohledem na pravidla hospodářské soutěže přijatelná a z toho důvodu se ztotožňuje s analýzou MSp. Upozorňuje však, že před zveřejněním je třeba vyžádat si souhlas autora. V tomto směru je pověřen dr. Patera, aby věc vyřídil a zveřejnění na webu zajistil.

Dr. Jelínek na projednávanou problematiku reaguje připomenutím, že již v roce 2000 se Evropská komise ve stejných souvislostech zabývala AT platným v ČR s tím, že z projednávání této věci vyplynulo velmi důležité stanovisko, totiž, že advokátní komory jsou nejenom institucemi vykonávajícími mj. veřejnoprávní správu, ale jsou též podnikatelskými sdruženími, tj. sdruženími tohoto typu, které hájí zájmy svých členů, tzn. advokátů. 

Dr. Račok informoval o probíhajících pracích na novelizaci AT a paušálního tarifu, jakož i o příslibu MSp novelizovat kancelářský řád pro okresní a krajské soudy tak, aby povinnost advokáta předložit soudu osvědčení o registraci plátce DPH mohla být splněna jednorázově založením tohoto osvědčení do příslušného správního spisu vedeného soudem.

Dr. Račok dále informoval o průběhu připomínkového řízení v rámci připomínkové porady konané před týdnem za účelem přípravy finálního návrhu novely ZA. Představenstvo vzalo informaci na vědomí a s modifikacemi, které vyplynuly z cit. připomínkového řízení souhlasí. Dr. Račok upozornil, že ve Sbírce by se zákon mohl objevit cca v červnu 2005 s tím, že účinnost by nastala od 1.1.2006 s výjimkou prodloužení funkčního období orgánů Komory (4 roky). Dále seznámil členy představenstva s otázkami jež se týkají úpravy omezení plateb v hotovosti v návaznosti na NŘ, informoval o úpravě povinnosti doručovat usnesení o zahájení trestního stíhání advokáta mj. předsedovi ČAK. Byla čtena dikce § 18/2 vymezující problematiku určování advokáta. Výrazně je prosazována ochrana mlčenlivosti advokáta. Určité změny bylo třeba přijmout v souvislosti s úpravou stavu pojištění. Byl přijat institut odporu vůči kárnému příkazu. K otázce vzdělávání je hranice 16 hodin prosazována nejrůznějšími poslanci jako hranice minimální a nikoliv maximální. Ve vztahu k vyškrtnutí evropského advokáta ze seznamu evropských advokátů vedeným ČAK bylo nutno imputovat to rozhodnutí Rady EHS, že ztráta požadované státní příslušnosti  nepodmiňuje vyškrtnutí ze seznamu, pokud je dotyčný advokát rodinným příslušníkem v určitém vztahu k osobě, která státní příslušnost některého ze států EU má. Konečně za významnou změnu je třeba považovat nutné uvedení do souladu se ZP výše odpovědnosti zaměstnaného advokáta (nikoliv 10tinásobek ale 4,5násobek).

Návrh usnesení, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu: 

Komentuje dr. Račok:

V čl. 1 se slovo “učinit” nahrazuje slovem “vyhotovit” a na konci se doplňují slova “a to v jazyce českém”.

V čl. 5/1 se vypouští část věty za středníkem.

V čl. 9 se doplňuje odst. 3, který zní: “Advokát v knize o prohlášení vždy uvede počet vyhotovení listiny, které opatřil prohlášením.”.

V čl. 11/1 za slovy “provádí advokát” doplnit slova “v jazyce českém, a to”.

Čl. 12/1 nově zní: “Advokát je povinen přidělit každé jednající osobě, ohledně pravosti jejíhož podpisu na jedné listině prohlášení učinil, samostatné běžné číslo knihy o prohlášení; to platí i v tom případě, kdy advokát učinil prohlášení ohledně pravosti podpisu jednající osoby na dvou nebo více vyhotoveních téže listiny.” 

Za článek 15 se vkládá nový článek 16, který zní: “Komora oznámí bez odkladu ve Věstníku ČAK, že došlo ke ztrátě nebo ke zničení knihy o prohlášení; Komora přitom vychází z údajů, které jí sdělil advokát v souvislosti se žádostí o vydání nové knihy o prohlášení.”

Dosavadní články 16-18 se označují jako články jako 17-19.

V příloze vzoru o prohlášení o pravosti podpisu uvozovací věta zní: “Já, níže podepsaný …, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v …, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. …, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně v … vyhotoveních podepsal (a/i/y)”.


Po diskusi o způsobu zápisu prohlášení o pravosti podpisů ve vztahu k osobám, listinám atd., vznesl dr. Papež návrh, aby systém byl obdobný jako u notářů, tj. aby dle počtu prohlášení o pravosti podpisů byla k záznamu přidělena přísl. čísla, avšak aby v rámci jednoho zápisu bylo potvrzeno prohlášení o pravosti podpisů na různých listinách, které budou označeny, to vše s tím, že takovýto systém v podstatě vylučuje řádkování pro každé ověření pravosti podpisu (nelze určit rozsah ověřovacího zápisu předem). Proti tomuto návrhu navrhuje dr. Jirousek, dr. Vychopeň, a dr.Poledník, aby vždy podpis jednoho účastníka ve vztahu k jedné listině vyhotovené byť v několika stejnopisech, byl ověřen samostatně v rámci předem vymezené kolonky s tím, že u označení listiny např. kupní smlouva ze dne …. bude označen počet stejnopisů, např. 6x. Tento způsob je přehledný a zamezuje jakékoliv kumulaci, a to i dodatečné. 

Poté nejprve hlasováno o návrhu dr. Papeže:

Pro	-	1		Proti	-	8		Zdržel	-	0

	Dále hlasováno o návrhu dr. Jirouska, dr. Vychopně a dr. Poledníka:	

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se 	-	1


	Dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu usnesení, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu v intencích pozměňovacích návrhů přednesených dr. Račokem viz výše:

Hlasování:

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 37/25/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu, ve znění změn navržených dr. Račokem.

	Ukládá se:
	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 

Návrh usnesení, kterým se stanoví výše úplaty za vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 

	Úvodem diskuse oproti návrhu dr. Račoka, aby se kniha kupovala zcela transparentním způsobem za částku určenou představenstvem, navrhuje dr. Papež, aby úplata byla ve výši nákladů a zajištění knihy zohledněna při zvýšení příspěvku.

	Nejprve hlasováno o protinávrhu dr. Papeže:

Pro	-	1		Proti	-	6		Zdržel se	-	1

	Hlasováno o návrhu dr. Račoka:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	2



	Úvodem zahájení odpoledního jednání dr. Jirousek navazuje na jednání o navrhovaných usneseních a po vzájemné dohodě členů představenstva bude postupováno tak, že mgr. Střížová zjistí skutečné cca náklady na výrobu ověřovací knihy, která by měla splňovat tyto podmínky:

-     šitá vazba
	reprezentativní desky

formát A4
	na vnější straně desek nápis s logem advokacie

uvedení výrobního čísla knihy.

V návaznosti na tyto informace a po dnešní diskusi o přiměřenosti ceny knihy bude o otázce kupní ceny pro advokáty s konečnou platností rozhodnuto na říjnové schůzi představenstva.


	Plánované vystoupení pozvaného hosta představenstva dr. Martina Šolce:

	Dr. Šolc informuje o nutné součinnosti ČAK a IBA ohledně organizace světového kongresu 2005. V té souvislosti stručně upozorňuje na to, aby ČAK byla připravena na rezervaci prostor pro konání slavnostní recepce a dále aby se snažila zajistit zahájení konference prostřednictvím prezidenta Václava Klause. V této souvislosti též upozornil na související rozpočtovou problematiku. Dr. Jirousek informoval o jednání s kancléřem Weiglem s tím, že ohledně tématu zahájení navrhuje dr. Šolc, aby byl prezident republiky dotázán, kterými, mimojiné, tématy by se konference měla zabývat, přitom k těmto tématům by mohl směřovat i jeho zahajovací projev po věcné stránce.

	Dr. Šolc považuje za nutné upozornit představenstvo na proces odvíjející se od tendence Evropské komise  unifikovat úpravu hospodářské soutěže ve svobodných povoláních ve smyslu obecných pravidel, přitom zdůrazňuje, že právě Montyho zpráva z února t.r. je v mnoha směrech pro tradiční zájmy advokacie nebezpečná a je třeba se připravit na případné tlaky ohledně změn při výkonu advokacie ze strany orgánů EU. Dr. Šolc byl dr. Jirouskem obeznámen s tím, že mezinárodní oddělení ČAK pod vedením dr. Vychopně tuto problematiku velmi úzkostlivě sleduje, přitom zpráva, kterou na jejich podnět vypracoval Filip Jirousek, byla přijata CCBE jako velmi dobrý informační materiál pro orientaci v daném stavu. Dr. Šolc navázal, že celý vývoj v těchto tendencích bude sledoval a po jednání v Aucklandu, kde by se měla uskutečnit panelová diskuse za účasti jak Montyho tak Clementiho, připraví jakýsi logistický návod, který by měl podmiňovat rozhodnutí představenstva ČAK o reakci na dané tendence např. ve smyslu reakcí Německé advokátní komory.



ad 5/ Nová úprava webových stránek 

Diskusi zahájil dr. Mikš s odkazem na zprávu Ing. Součka, který poukázal na řadu nedostatků při výběru firmy a při vymezení zadání ve věci novelizace webových stránek. Dr. Jelínek a dr. Svoboda shodně připomněli, že nešlo o výběrové řízení ale o řízení poptávkové, a je pravda, že 6 firem bylo do tohoto řízení vybráno na základě kritérií stanovených dr. Jelínkem a dr. Svobodou, tzn. nešlo o obecné řízení výběrového typu. Dr. Jelínek poté poukázal na aktualizaci doporučení ze dne 14.9.2004 s tím, že pokud bylo vycházeno z jiných cenových údajů, než které jsou v této aktualizaci obsaženy, došlo k nedorozumění. Zdůrazňuje přitom, že částky 180 tis. resp. 170 tis. Kč jsou částky velmi přijatelné. V tomto smyslu se připomíná, že systém poptávkového řízení byl představenstvem řádně schválen. 
	Dr. Jirousek doporučuje, aby byl připraven návrh smlouvy, aby tento byl konzultován s členem KR, případně s Ing. Součkem a poté předložen k podpisu dr. Jirouskovi, který bude odpovědný za uzavření celé věci.
	Dr. Krym – jako tajemník odpovědný za hlídání rozpočtu – by velmi přivítal, aby pro příště byly pochybnosti výběru jakéhokoliv partnera vyloučeny právě tím, že proběhne řádné výběrové řízení ve smyslu předpokládaném stavovským předpisem. Jinak se dr. Krymovi ukládá, aby z pohledu právě rozpočtového a za součinnosti člena rozpočtové výboru dr. Brože, vyhodnotil dopad a realizaci smlouvy v tom směru, zda-li nedochází k duplicitnímu placení jedné činnosti. 
Dr. Jirousek požaduje, aby smlouva byla odkonzultována a připravena k podpisu  do 25.9.2004.
Na dotaz mgr. Střížová sděluje, že otázky auditu počítačové sítě užívané ČAK budou řešeny až v návaznosti na informace o projektu počítačové sítě v Paláci Dunaj, tzn. nejdříve na listopadové  schůzi představenstva.


ad 6/ Informace o výběrovém řízení architektonické soutěže Palác Dunaj

V prvé řadě dr. Jirousek navrhuje, aby zápis z výběrového řízení byl uveřejněn na webu, a to jak zápis z kola dne 1.9.2004, tak zápis ze závěrečného kola dne 9.9.2004 v sídle ČAK. Připomíná, že byla jmenována komise ČAK ve složení: dr. Jirousek, dr. Brož (za rozpočt. výbor), dr. Suk (za kontrolní radu a též jako zmocněnec předsedy KR) a mgr. Střížová – výkonná ředitelka. Všichni přihlášení účastníci soutěže (8 uchazečů) přistoupili na podmínky, že za částku 15 tis. Kč zpracují studii, která bude provázena též odhadem nákladů rekonstrukce a interiérového vybavení Paláce Dunaj. Z osmi účastníků splnilo tuto podmínku sedm, s nimi byly uzavřeny řádné smlouvy, na základě kterých se ČAK stala oprávněným disponentem majetkových autorských práv ke studiím. 
Po detailních rozhovorech s jednotlivými účastníky bylo jako vítěz vyhlášeno Sdružení Ing. arch. Šárky Daňkové. Studie byla nejpropracovanější, z pohledu praktického dle komise nejpřijatelnější, při nejjednodušší realizaci s ohledem na široké využití sériově vyráběného kancelářského nábytku a dalšího zařízení. Cena za zpracování projektu byla velmi přijatelná – 250 tis. Kč (ostatní nabídky cca 1 mil. Kč), přitom reference podmíněné již doloženými realizovanými projekty svědčí o velmi dobrých praktických výsledcích tohoto sdružení.
Během výběrového řízení se prokázalo, že dr. Suk je odborně velmi zdatným v dané problematice a je velmi silným partnerem architektů a dalších stavebních profesí se schopností důrazně zastupovat zájmy ČAK. Dr. Jirousek doporučuje, aby dr. Suk byl požádán a poté pověřen k průběžným jednáním a k dozoru nad celým projektem, samozřejmě za součinnosti tajemníka, ředitelky a předsedy ČAK, to vše včetně vlastní realizace.
Představenstvo schvaluje bez připomínek. 

ad 7/ Řešení vztahů s finančními ústavy a projednání souhrnné informace o   
        profesním pojištění advokátů

Dr. Krym přednesl zprávu o současném stavu povinného pojištění a poskytování služeb ze strany makléřské firmy WI-ASS, dále přednesl návrhy dr. Račoka a dr. Kyjovského ohledně nabídek firmy GrECO a další makléřské firmy BOZK. Zprávu přednesl v souladu s písemným vyhodnocením, které mají členové představenstva k dispozici, Po přednesení zprávy poukázal dr. Kyjovský na finanční nabídky makléřských firem a na to, že je proti zájmům Komory, aby tyto nabídky, jež jsou na daném trhu běžné, Komora nevyužila. 

	Dr. Račok vzal na vědomí zprávy  o ČPP s tím, že s ohledem na tyto zprávy, které lze považovat za objektivní, nabídka firmy BOZK padá (ČPP). Dr. Vychopeň uvedl celou problematiku do širších souvislostí, a to ve vztahu k tomu, že současný typ pojištění, který je relativně velmi výhodný, nepochybně zanikne nejpozději 31.12.2006. Je třeba se připravit na nové pojistné podmínky, principy, vyšší pojistné částky, atd. a v té souvislosti má zato, že je možno uvažovat o výběrovém řízení makléřské firmy. Dr. Račok zdůrazňuje nutnost zavedení konkurenčního prostředí pro makléřskou firmu. Dr. Snášelová konstatuje, že spolupráce s WI-ASS a pojišťovnou Generali je bezproblémová, vstřícná, řešení jednotlivých případů bez stížností.

	S ohledem na nutnost přípravy řešení pojistné problematiky, rozhodlo představenstvo tak, že  bude sestavena komise, která se bude těmito otázkami zabývat a již na listopadovém představenstvu bude přednesen návrh řešení spolupráce s makléřskou firmou na rok 2005. Podstata však bude spočívat zejména v přípravě budoucích pojistných podmínek, případně výběrových řízení atd., v návaznosti na konstatování dr. Vychopeně – viz výše. Nato rozhodnuto tak, že komise bude 5tičlenná, bude sestávat z tří členů představenstva (dr. Vychopeň, dr. Račok, dr. Kyjovský), dále tajemník dr. Krym a pátého člena nejpozději do konce září jmenuje předseda KR (mgr. Střížová se pověřuje vyřízením věci).

	ad 8 / Běžné

Informace z legislativy:
	Dr. Račok nad rámec dopoledního programu – bod legislativy – informuje jednak o připravovaném usnesení, jež bude upravovat výkon advokáta při vyhledávání, předkládání a navrhování důkazů v trestním řízení. Sděluje, že jde o reakci na tendence k této úpravě, jež nacházejí pozitivní odezvu též u státních zástupců a soudců. V tomto směru představenstvo schvaluje přípravu na tomto usnesení, a to v rozsahu, který byl předběžně v písemné podobě představenstvu předložen. Text návrhu je přílohou zápisu.
	Dále dává dr. Račok k úvaze zda-li se má legislativní odbor, mj. z podnětu dr. Jelínka, zabývat úpravou výkonu advokacie v rámci formy společnosti s ručením omezeným a prostřednictvím komanditní společnosti. Připomíná, že tyto úpravy byly v rámci zákona o advokacii přijaty mj. v SRN, Rakousku a na Slovensku.  Dr. Vychopeň podporuje přípravné práce na  tomto projektu zejména s tou argumentací, že pokud jiné státy EU tyto formy výkonu advokacie přijaly, nelze se těmto formám bránit v ČR už proto, že by byla snížena konkurenceschopnost advokátů vykonávajících praxi v ČR. Tento názor  je členy představenstva akceptován a za těchto okolností je dr. Račok představenstvem pověřen, aby zajistil přípravné práce na daném projektu v rámci činnosti odboru legislativy. Dr. Jelínek se pověřuje součinností, mj. v tomto směru se konstatuje, že věcný záměr byl právě dr. Jelínkem dr. Račokovi předložen.

Matrika:
	Dr. Jirousek připomněl neúnosnou situaci při určování advokátů s ohledem na narůstající agendu. Je třeba celý systém práce matriky řešit komplexně. Po diskusi rozhodnuto, že  komise ve složení: dr. Kyjovský, dr. Krym, mgr. Střížová a 1 člen KR jmenovaný dr. Mikšem, zajistí operativně výběrové řízení na místo vedoucího odboru matriky, který bude schopen a kompetentní k řešení otázek určování advokátů, jedna z podmínek mj. znalost anglického jazyka. 	

Rozpočet:
	Dr. Snášelová stručně komentovala předloženou zprávu o hospodaření s majetkem ČAK v roce 2003 a zdůraznila, že příjmy překročily výdaje o více než 1 mil. Kč, a to zejména proto, že příjmy byly vyšší než plánované. Odkázala na přehlednou tabulku o stavu majetku a finančních prostředků, která je ke zprávě připojena. 
	Nato dal předseda hlasovat o návrhu na schválení předložené zprávy, konstatoval, že nikdo nebyl proti a tedy zpráva o hospodaření s majetkem ČAK za rok 2003 byla schválena. Nato dr. Jirousek poděkoval dr. Snášelové za odpovědnou práci za spravování finančních prostředků ČAK.

Příprava sněmu 2005:
Mgr. Střížové se ukládá, aby do listopadového představenstva připravila nabídky termínu a místa realizace sněmu tak, aby ten proběhl v prvním nebo druhém týdnu listopadu 2005.

Zahraniční cesty:
Dr. Krym upozorňuje na nutnost úpravy plánování zahraničních akcí, resp. akcí v ČR se zahraniční účastí, a to v tom smyslu, že je třeba k těmto akcím přiřadit odhad nákladů. Tento návrh je mj. odrazem skutečnosti, že  tyto náklady již nyní překročily náklady plánované v rámci rozpočtu na rok 2004.
	K tomu dr. Vychopeň sděluje, že rozeslal věcný záměr úpravy pravidel pro schvalování financování, účtování a hodnocení zahraničních cest, aniž by na tento návrh někdo reagoval. Členové představenstva sdělují, že tento návrh neobdrželi. Ukládá se, aby návrh byl opětovně rozeslán, dr. Vychopňovi se ukládá, aby tento návrh předjednal s dr. Račokem a legislativním odborem tak, aby na listopadovém představenstvu byl připraven návrh usnesení, který bude reflektovat současný stav a odůvodněné připomínky KR.

Platba DPH:
	Dr. Krym sděluje, že od 1.11.2004 je ČAK plátcem DPH. V tomto směru se tajemníkovi ukládá, aby tato informace byla sdělena prostřednictvím webových stránek a před tím zjištěno, do jaké míry se tato skutečnost dotkne příspěvku advokátů. 

Různé:
	Mgr. Střížová informuje představenstvo o množících se krádežích majetku zaměstnanců, v této návaznosti tajemník sděluje nutnost zavedení pravidel odškodňování postižených zaměstnanců. Informuje, že tato pravidla již předběžně připravil, v nich je  např., mimo jiné,  určeno místo pro úschovu věcí nad hodnotu x Kč atd. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí a souhlasí s daným postupem s tím, že o náhradě škody s konečnou platností rozhoduje tajemník.

	Dr. Jirousek informuje o jednáních jednak s HVB bank, jednak s ČS, s tím, že tyto banky projevily enormní zájem o spolupráci s ČAK a to v tom smyslu, že za možnost prezentace na akcích ČAK nabízí nejrůznější formy finanční účasti na krytí nákladů ČAK (HVB – 900 tis. Kč ročně, ČS a.s. – 750 tis. Kč ročně). Představenstvo souhlasí s dosavadním způsobem jednání s těmito bankami, s tím, že je třeba přísně dodržovat zákaz monopolizace postavení některé z bank. Vzalo na vědomí výstupy z jednání (viz písemné materiály – nabídky spolupráce). Materiály byly předány dr. Krymovi s tím, aby ve spolupráci s odborem výchovy a vzdělávání a s odborem pro vnější vztahy (viz inzerce) předjednal se zástupci bank věcný obsah smluv o spolupráci tak, aby tyto byly uzavřeny již na rok 2005.

	Dr. Kyjovský předkládá návrh, aby dr. David Štros se stal členem sekce pro právo duševního vlastnictví. Návrh dr. Kyjovského byl představenstvem jednomyslně schválen, dr. Kyjovský se pověřuje informovat dr. Štrose o přijetí návrhu.

Neveřejná část zápisu









	Nato předseda poděkoval přítomným za účast, připomněl, že další jednání představenstva ČAK se bude konat dne  12.10.2004 v Brně. Nato schůzi v 17,20 hod. ukončil.





