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Zápis
z jednání 26. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala dne 12.10.2004 v Brně
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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


Jednání představenstva ČAK zahájil dr. Jirousek.


	ad 1/	Kontrola zápisu z minulé schůze

	K úkolu jímž byl pověřen dr. Patera ohledně stanoviska MSp ČR k problematice advokátního tarifu (řízení o předběžné otázce před Soudním dvořem ES z podnětu Itálie) a stanoviska ČAK k dané problematice – dr. Patera sděluje, že věc je v jednání a MSp doporučuje posečkat s uveřejněním stanoviska, resp. stanovisek v této věci s tím, že toto uveřejnění by zatím s ohledem na probíhající názorový proces, bylo předčasné.

	K otázce smlouvy týkající se nové úpravy webových stránek a servisu – dr. Jelínek sděluje, že smlouvu doručil dr. Krymovi v pátek 8.10.2004, tj. došlo k určité prodlevě a smlouva bude předsedovi předložena k analýze a příp. podpisu do 15.10.2004.

	Dr. Jirousek podává průběžnou informaci o řešení přestavby Paláce Dunaj: architektonické návrhy jsou hotovy, rozpočet bude předložen do konce tohoto týdne, mezitimní rozpočet zahrnuje odměnu architektů 250 tis. Kč, náklady na vzduchotechniku cca 2,7 mil. Kč, osvětlení cca 1,1 mil. Kč, nábytek cca 2,5 mil. Kč (osvětlení a nábytek – vyřízena sleva 8%), sedací nábytek 1,6 mil. Kč (sleva 30%), tento týden bude dořešena otázka  podlahových krytin s tím, že pro přízemí se doporučuje, s ohledem na předpokládaný provoz, špičkový zátěžový koberec USA 1000,-Kč/1m2 (sleva na 1m2/50,-Kč), do 1. patra jsou navrženy koberce SRN cca 660,-Kč/1m2. Po uzavření odhadu nákladů, když rozpočet nesmí včetně nákladů na stavební úpravy, překročit 15 mil. Kč, bude dne 15.10.2004 jednat předseda se zástupci HVB a.s. s tím, že navrhuje jednání o úvěru ve výši 10 mil. Kč, přitom další náklady na přestavbu a zařízení prostor v Paláci Dunaj a náklady na zřízení a zařízení pobočky Brno budou placeny z vlastních zdrojů ČAK (prodej Jakubské – viz dále).

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s tím, že úvěr by se měl pohybovat okolo 10 mil. Kč, šlo by o úvěr dlouhodobý, avšak s právem předčasné splatnosti, zejména při změně úrokových sazeb (připomínka dr. Kyjovský). Zdůrazňuje se, že i když ČAK má finanční rezervy, z nichž bude krýt zbytek nákladů Paláce Dunaj a pobočky Brno, je jistě důležité ponechat určitou část rezerv na účtech ČAK. Zajištění požaduje HVB a.s. pouze ve směru zástavy pohledávky vůči nájmu vinárny Šumická, dále vinkulací částky odpovídající jednoroční splátce úvěru. 

	Představenstvo doporučuje, aby za daných podmínek byl a připravena a předjednána smlouva, tak, aby mohla být schválena na listopadovém představenstvu ČAK.

	S ohledem na průběh prací a termíny představenstvo schvaluje ten postup, že nájem na Senovážném nám. bude ukončen k 31.1.2005 s výjimkou 3 samostatných kanceláří (dr. Klouza, odbor legislativy), přitom tyto kanceláře by měly být v užívání cca do konce března 2005. Mgr. Střížová se zmocňuje, aby jednala o případné dohodě  v daných intencích, pokud by to nebylo možné, bylo by třeba podat výpověď tak, aby nájem byl ukončen do 31.1.2005. 

	ad 2/ Legislativa

	Dr. Račok a dr. Patera podávají zprávu o vývoji legislativního procesu ohledně novely ZA s tím, že návrh v podobě, s níž se představenstvo seznámilo a který byl s představenstvem konzultován, byl ministrem spravedlnosti podepsán a odeslán vládě. 

	Další informace byla podána o přípravě tarifové vyhlášky; návrhy tarifní vyhlášky a vyhlášky o paušálním tarifu nebyly MSp dosud předloženy příslušným legislativním komisím; předpokládá se, že tak bude učiněno v nejbližší době.

	Dr. Račok dále informoval o jednáních s vedením FAU o případné novele zákona o praní špinavých peněz, to vše v intencích dohody předsedy ČAK a ministra financí. Konstatuje, že jednání byla konstruktivní, přístup Ing. Korynty vstřícný k důvodným požadavkům ze strany ČAK. V tomto směr bude dále jednáno, budou připravovány případné pozměňovací návrhy. Celý proces je však třeba vidět ve světle přípravy třetí směrnice EU o dané problematice.

	Dr. Patera podal informace o změnách navrhovaných MSp ve vnitřním kancelářském řádu soudu, přitom advokacie klade důraz na relevantní úpravu doručování písemností pro advokáty, a to i ve směru doručování písemností státním zastupitelstvím. Tento proces je legislativním odborem sledován a připomínkován.

	Dr. Račok a dr. Kindl vznesli společně návrh, aby vzhledem ke schválení pozměňovacích návrhů ZA, týkajících se náplně a vedení pobočky ČAK v Brně, bylo postupováno principielně iniciováním ústavní stížnosti, když je zřejmé, že takto imputované právní úpravy jsou nabouráním samosprávného principu advokacie, navíc v případě úpravy volby vedoucího pobočky, resp. osoby z představenstva, která by měla dohlížet na chod pobočky, jde o úpravu legislativně vadnou. Po diskusi, v níž byla zdůrazněna i pozitiva pozměňovacích návrhů ze strany osob, které mají o zájmech a potřebách advokacie přehled, byl upřednostněn návrh dr. Papeže, a to v tom smyslu, že na jedné straně je třeba v tomto případě iniciovat podání ústavní stížnosti, na druhé straně je zároveň třeba zdůraznit, že představenstvo nebrojí proti pobočce ČAK v Brně, což je mj. dokumentováno právě tím, že v současné době probíhá výběr sídla a předjednávání potřebných smluv. Úprava pobočky v Brně (např. náplň) však musí být obsahem vnitřního stavovského předpisu; poté představenstvo s výjimkou jednoho hlasu rozhodlo o zahájení iniciace k podání ústavní stížnosti, jednomyslně pak schválilo další postup ve směru budování pobočky v Brně. 


	- usnesení o výši úplaty za vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

	Mgr. Střížová přednesla informaci o finančních nákladech výroby knihy na prohlášení advokáta o pravosti podpisu.

	Po přednesu cenové a obsahové nabídky týkající se knih o prohlášeních pro advokáty, představenstvo schválilo: náklad 7 tisíc Kč, obal – plátno (kombinace tmavomodrá-světlemodrá; viz obaly pro osvědčení), rozsah 200 stran (100 dvoustran – 500 kolonek pro ověřovací zápis ohledně podpisu 1 osoby), výrobní číslo knihy – na každé stránce knihy, formát knihy A4 nastojato; poplatek za vydání knihy pro advokáty: 

Dr. Jirousek vyzval členy představenstva k návrhům ohledně výše poplatku (bez DPH) – návrhy v rozmezí 2.000,-Kč (dr. Papež, dr. Jelínek), až po 5.000,-Kč (dr. Kyjovský).

Hlasováno o poplatku 2.000,-Kč: 2 hlasy

Hlasováno o poplatku 3.000,-Kč: 7 hlasů  (zdůrazňuje se, že “náklad” na ověření pravosti jednoho podpisu činí 6,-Kč).

Předseda konstatuje, že o dalších návrzích není třeba hlasovat.

	Představenstvo přijalo toto usnesení č. 38/26/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK, kterým se stanoví výše úplaty za vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu s tím, že  výše této úplaty bude činit  3.000,-Kč (bez DPH).

	Ukládá se: 
	a) dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení do jazyka anglického, francouzského a 
               německého a tyto předložit dr. Račokovi

	a) 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.


	Na návrh dr. Jelínka, vzhledem ke grafické úpravě knihy, rozhodnuto, že legislativnímu odboru se ukládá zpracování manuálu pro užívání loga ČAK, dr. Kyjovskému se ukládá  (z jeho iniciace) vyřízení ochranné známky pro logo advokacie a pro název Bulletin advokacie.

	Na závěr problematiky zadání výroby ověřovací knihy se pověřuje ředitelka a tajemník, aby provedli výběrové řízení ohledně subjektu, který knihy vytiskne.


- novela usnesení představenstva ČAK č. 9/2004 Věstníku, kterým se stanoví    podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních
 
	Dr. Brož a dr. Račok upozorňují na skutečnost, že údaje z OP lze dle nové zákonné úpravy užít toliko se souhlasem přísl. osoby, která je držitelem OP. V této souvislosti je třeba upravit stavovský předpis o ověřování s tím, že čl. 15 by odkazoval na souhlas jednající osoby. V tomto směru je třeba upravit i označení přísl. kolonky v ověřovací knize – kolonka č. 4 zahrne nově text: “jednající osoba podpisem souhlasí s vyhotovením kopie přísl. dokladu”. 

	Představenstvo přijalo toto usnesení č. 39/26/04: schvaluje se novela usnesení ČAK č. 9/2004 Věstníku kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, tak, že  dikce  článku 15 bude nově  znít takto: 
“
slova “ fotokopie dokladu (dokladů), z nichž advokát zjistil podle čl. 6 totožnost jednající osoby (osob). “ nahrazují se slovy “popřípadě i fotokopie dokladu (dokladů), z nichž advokát zjistil podle čl. 6 totožnost jednající osoby (osob), pořízená advokátem v souladu s příslušnými právními předpisy.2)”

Poznámka pod čarou č. 2) zní: “§ … zákona č. …/2004 Sb., …”. “

Ukládá se: 
	a) dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení do jazyka anglického, francouzského a 
               německého a tyto předložit dr. Račokovi

	a) 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.


- usnesení o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a  
  průkazu advokátního koncipienta

Dr. Račok přednesl návrh usnesení, kterým se mění usnesení P ČAK č. 10/1999 Věstníku o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a průkazu advokátního koncipienta. Po diskusi, kde byla vyzdvižena nutnost operativního přijetí tohoto usnesení, zároveň však nutnost vydání nového typu průkazu advokáta, a to odlišného pro české advokáty, evropské advokáty a zahraniční advokáty.

Představenstvo přijalo toto usnesení č. 40/26/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 10/1999 Věstníku,  o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a průkazu advokátního koncipienta, ve znění předloženém dr. Račokem, jež je přílohou zápisu. 

	Ukládá se: 
	a) dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení do jazyka anglického, francouzského a 
               německého a tyto předložit dr. Račokovi

	a) 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.

	Odboru legislativy se ukládá, aby společně s vedením ČAK (ředitelka, tajemník) připravil návrh úpravy průkazů při rozlišení:
a/ český advokát
b/ evropský advokát
c/ zahraniční advokát  


- usnesení k výkonu oprávnění advokáta vyhledávat, předkládat a navrhovat    
  důkazy v trestním řízení

	Dr. Račok přednesl návrh usnesení představenstva ČAK k výkonu oprávnění advokáta vyhledávat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení. V této souvislosti představenstvo vzalo na vědomí materiál NSZ zaslaný předsedovi ČAK. V tomto směru se zejména vyzdvihuje vstřícnost postupu NSZ v dané problematice s tím, že se konstatuje dlouhodobá potřeba existence předpisu, o který by se advokáti, při realizaci svého oprávnění v důkazním řízení ve smyslu přísl. ust. tr.ř., mohli opřít, samozřejmě při dodržení právních předpisů, předpisů stavovských, a to zejména etického kodexu. 

Po diskusi představenstvo jednomyslně (pro - 10 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0), přijalo toto usnesení č. 41/26/04: schvaluje se usnesení představenstva ČAK k výkonu oprávnění advokáta vyhledávat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení podle návrhu předloženého dr. Račokem, s těmito změnami:

	v čl. 3, odst. 2 se slova “advokátního koncipienta nebo jiného zaměstnance advokátní kanceláře,” nahrazují slovy: “jiného advokáta, advokátního koncipienta nebo jiného zaměstnance, který je k advokátovi nebo k veřejné obchodní společnosti (§ 15 zákona), jejímž je advokát společníkem, v pracovním poměru (dále jen ”zaměstnanec advokáta”), “

v čl. 6 věta první se slova “(např. jiný advokát, advokátní koncipient či jiný zaměstnanec advokátní kanceláře).” nahrazují slovy: “ ,zejména jiný advokát nebo zaměstnanec advokáta.”.
v čl. 6 věta druhá se zrušují slova “byť i náznakem”.
v čl. 8 se zrušuje odstavec (2) a zároveň se zrušuje číslování odstavců. Na konci dosavadního odstavce (1) se vkládá poznámka pod čarou č. 1, která zní: “ Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku (etický kodex).

Ukládá se: 
	a) dr. Vychopňovi zajistit překlad usnesení do jazyka anglického, francouzského a 
               německého a tyto předložit dr. Račokovi

	a) 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.


ad 3/ Zpráva o činnosti odboru výchovy a vzdělávání

Dr. Papež předložil zprávu o činnosti odboru výchovy a vzdělávání. Představenstvo se seznámilo s obsahem zprávy, která je přílohou tohoto zápisu (zveřejnit na www) a tuto vzalo na vědomí. Co se týče námětů a úkolů do budoucna ve směru požadavku o posílení odboru o sekretářku, tento požadavek bude řešen v souvislosti s realizací reorganizačních kroků při konstituování vzdělávacího střediska v Paláci Dunaj v roce 2005.

	Dr. Papež dále navrhuje, aby v návaznosti na průběh prezentačních školení v Unhošti bylo jednoznačně a prostřednictvím www stránek advokátní obci sděleno, že v případě neúčasti advokáta, který se přihlásil na dané školení a zaplatil příslušný poplatek, tento poplatek propadá, resp. obecně platí, že poplatek je nevratný. Výjimky z vážných důvodů povoluje předseda. Tento postup byl představenstvem jednomyslně odsouhlasen (mj. daný postup je odůvodněn povinností ČAK platit stornopoplatek atd.).


	ad 4/ Pobočka ČAK v Brně + objekt Jakubská 9 v Brně

	- objekt Jakubská

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo se skutečností, že na základě rozhodnutí představenstva z března t.r. bylo jednáno s advokáty se sídlem na Jakubské č. 9 o případném zájmu o odkoupení nemovitosti, resp. o ukončení nájmu z důvodu rozhodnutí o prodeji této nemovitosti. Od března 2004 vedla jednání mgr. Střížová s těmito výsledky jednání:

a)	se všemi advokáty-nájemci byla uzavřena dohoda o ukončení nájmu k 28.2.2005, když v tomto směru byl respektován jejich požadavek, aby se nemuseli stěhovat na přelomu roku, v období vánoc apod.
b)	dohoda o ukončení nájmu s nájemcem CITY Watch s.r.o. (zlatnictví) byla uzavřena ve stejných intencích, tj. nájem končí 28.2.2005.
c)	se všemi advokáty-nájemci byla probrána otázka případného odkoupení, všichni advokáti vyjma dr. Bulinského, dr. Macha a dr. Vávry písemně prohlásili, že na odkoupení nemovitosti za kupní cenu rovnající se obvyklé ceně dle znaleckého posudku, zájem nemají.
d)	dne 11.10.2004 předložili advokáti dr. Bulinský, dr. Mach a dr. Vávra, jakožto stávající nájemci, nabídku na odkoupení nemovitosti za cenu stanovenou znalcem Ing. Františkem Kryštofem (znalecký posudek č. 4040-139/04 ze dne 8.10.2004), a to za částku 10,092.770,- Kč.

	Dr. Jirousek připomněl pravidla prodeje nemovitostí ČAK, resp. svého času ÚČA (v roce 1990-1991), tj. přednostní právo těch advokátů, kteří v předmětné nemovitosti sídlili, a to za cenu dle znaleckého posudku. Za těchto okolností má za to, že upřednostnění těch advokátů, kteří jsou stávajícími nájemci, má své opodstatnění, pokud nabízejí úhradu kupní ceny ve výši obvyklé ceny dle znaleckého posudku. Navíc připomíná, že s advokáty (stávajícími nájemci) bylo jednáno v rámci příslibu, že budou při prodeji nemovitosti upřednostněni.
	K tomu dr. Kindl, dr. Papež a dr. Poledník přednesli názor, že upřednostnění advokátů je na místě, tzn. není třeba vyhlašovat výběrové řízení obecného charakteru, avšak je třeba provést výběrové řízení ve směru k případným zájemcům z řad advokátního stavu. Jinak však mají za to, že nabídka dr. Bulinského je korektní.

	Dr. Vychopeň sdělil své stanovisko, v návaznosti na návrh dr. Jirouska, a to, že je přesvědčen, že by bylo spravedlivé prodat předmětnou nemovitost advokátům, kteří v ní sídlí, za cenu určenou znaleckým posudkem. Důvodem tohoto stanoviska je skutečnost, že by mělo v tomto případě dojít k určitému zvýhodnění advokátů s přihlédnutím k historickým skutečnostem a ke stávajícím skutečnostem a k tomu že smyslem činnosti ČAK není jen tvorba ziskových položek. K tomuto názoru se opětovně připojil i dr. Jirousek, který zdůrazňuje, že advokáti, kteří tuto nabídku učinili a která dle jeho přesvědčení rozhodně není ve směru kupní ceny podhodnocena, v dané nemovitosti sídlí cca 13 let, tzn. ve vztahu k tomuto sídlu mají ustálenou právní praxi a tato skutečnost jistě není zanedbatelná ani ze strany zájmu jejich klientů. Navíc je třeba zdůraznit, že o prodeji nemovitosti se rozhodlo v březnu t.r., tato skutečnost byla všeobecně známa, přitom jediná písemná nabídka byla učiněna ze strany brněnského zlatníka bez uvedení ceny, který zjevně čeká na jinou nabídku, aby svůj návrh této přizpůsobil. Stejně jako dr. Vychopeň je toho názoru, že smyslem jednání v rámci tohoto prodeje není optimalizace zisku, ale upřednostňování zájmu advokacie a je samozřejmě otázkou, zda-li upřednostnění konkrétních advokátů je zájmem vyšším před nabídkou advokátnímu stavu obecně. V každém případě je třeba vyloučit spekulativní prodej a mimo jiné najít takové smluvní nástroje, které by na příštích 5 let vyloučily následný prodej ze strany těch advokátů, kteří nemovitost zakoupí. 

	Dr. Brož je pro zvýhodnění advokátů, přitom se však nebrání zjištění nejvyšší nabídky. I v případě vyšší nabídky lze následně při rozhodování o prodeji přiměřeně upřednostnit advokáty.

	Dr. Kyjovský: pokud jde o odkazy na jakési historické právo, je nutné připomenout, že v roce 1990 se nemovitosti prodávaly zásadně všem advokátům, kteří v tom kterém objektu, ve vlastnictví tehdejšího ÚČA, vykonávali advokátní praxi. Pokud v Brně nedošlo k prodeji, bylo tak tomu proto, že v objektu Jakubská začali tito advokáti vykonávat praxi právě až po zrušení ÚČA a vzniku svobodné advokacie s tím, že advokáti kteří sídlili a sídlí do dneška na ulici Jakubská, již byli dodnes nepřiměřeně zvýhodněni tím, že za objekt v centru Brna platili výrazně nižší než tržní nájemné v neprospěch ČAK. Po 15ti letech se domnívám, že neexistuje důvod pro preferenční zacházení představenstva, které musí dbát zájmu všech advokátů, ve prospěch jen některých, když navíc ze stávajících nájemců Jakubská projevili zájem jen 3 nájemci. 
	Pokládám za nemožné rozhodnout dnes o přímém prodeji nemovitosti na základě posudku o údajné tržní ceně, kterou předložil předpokládaný kupující, aniž by se představenstvo vypořádalo s faktem, že posudek, který objednalo představenstvo cca před ¾ rokem, nemovitost ocenil na cenu 18 mil. Kč. 
	Po formální stránce bych pak rád připomněl, že rozhodování o prodeji nemovitosti Jakubská nebylo na programu dnešního jednání představenstva, podklady o tomto prodeji včetně znaleckého posudku dostávají členové představenstva k dispozici během tohoto zasedání a konečně, dle přísl. ust. organizačního řádu o prodeji majetku ČAK v hodnotě nad 3 mil. Kč, se zpravidla koná výběrové řízení. Nevzpomínám si, že by někdy v historii Komora výběrové řízení o tak zásadní otázce nekonala.
	Domnívám se, že jediný správný postup jak naložit s nemovitostí Jakubská je :

1/	rozhodnout o realizaci prodeje tak, aby k prodeji mohlo dojít až v okamžiku, kdy bude 	současně právně nezvratně rozhodnuto o umístění regionálního střediska ČAK 	(pobočka 	ČAK v Brně); 

2/	po slyšení názoru kontrolní rady vypsat na prodej nemovitosti výběrové řízení, kde 	hlavním kritériem by měla být dosažitelná cena;

3/	z tohoto výběrového řízení dopředu nevylučovat žádného uchazeče. 

	Dovedu si představit, že v rámci vyhodnocení nabídek tak, jak uvádí dr. Brož, může být řádově v rámci cca 300-400 tis. Kč upřednostněn konkrétní uchazeč-advokát.
	Navrhuji proto, aby bylo hlasováno tak, že o prodeji nemovitosti Jakubská dnes rozhodnuto nebude a bude ustanovena komise se zástupcem z členů kontrolní rady, kteří připraví parametry k výběrovému řízení a rozhodnutí v rámci listopadového představenstva ČAK.

	Dr. Račok se připojuje k názoru dr. Kyjovského v tom směru, že zájmem advokacie je dosažení nejvyšší ceny za prodej nemovitosti. Jinak upozorňuje na to, že ve smyslu organizačního řádu není výběrové řízení obligatorní.

	Na to dal dr. Jirousek hlasovat, zda-li vyhlásit výběrové řízení o prodeji nemovitosti na Jakubské obecně, bez jakéhokoliv omezení účastníků:

Pro	-	3 (dr. Kyjovský, Račok, dr. Mrázek)
Proti	-	6  (dr. Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Papež, dr. Brož, dr. Poledník, dr. Kindl)
Zdržel se-	1 

	Dr. Jirousek dal hlasovat, zda-li vyhlásit výběrové řízení o prodeji nemovitosti na Jakubské s tím, že účastníky výběrového řízení mohou být toliko advokáti:

Pro	-	2 (dr. Kindl, dr. Brož)	
Proti	-	1 (dr. Vychopeň)	
Zdržel se-	7 

	Dr. Jirousek dal hlasovat o tom, kdo je pro vyhovět návrhu dr. Bulinského, dr. Macha a Vávry – odprodej nemovitosti za cenu dle výše cit. znaleckého posudku 10,092.770,-Kč:

Pro	-	2 (dr. Vychopeň, dr. Jirousek)
Proti	-	1 (dr. Kyjovský)
Zdrželo se -      7

	Dr. Papež činí návrh, aby nemovitost byla nabídnuta dr. Bulinskému,dr. Machovi a dr. Vávrovi za částku 11 mil. Kč. Svůj návrh odůvodňuje tím, že v původním posudku, o kterém hovořil dr. Kyjovský, byl zjevně vadně zvolen koeficient ve výši 1,8, což je pro Brno nepřiměřeně vysoký koeficient, domnívá se, že relevantní koeficient je 1,0 a částka 11 mil. Kč odpovídá i doposud jediné nabídce ústně tlumočené zájemcem z okruhu mimo advokacii mgr. Střížové a dr. Jirouskovi. 

	Dr. Brož souhlasí s návrhem dr. Papeže s tím, že by v případě schválení takového postupu podléhala nabídka odsouhlasení KR. 

	Dr. Papež souhlasí s tím, aby jeho návrh byl doplněn ve smyslu návrhu dr. Brože.

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu, že dr. Bulinskému, dr. Machovi a dr. Vávrovi bude učiněna nabídka na odkoupení nemovitosti Jakubská za kupní cenu 11 mil. Kč, s tím, že tato nabídka bude učiněna teprve po jejím schválení ze strany KR:

Pro	-	6
Proti	-	3 (dr. Kyjovský, dr. Račok, dr. Jelínek)
Zdržel se-	1 (dr. Mrázek)


	Dr. Jirousek ukládá tajemníkovi, aby připravil pro zasedání kontrolní rady nařízené na dny 20.-22.10.2004 písemný návrh s doložením kopie znaleckého posudku.

	Dr. Jirousek doplňuje, že před hlasováním o návrhu dr. Papeže vznesl dr. Kyjovský návrh, aby věc byla odročena s tím, nechť k postupu ve věci prodeje Jakubská zaujme stanovisko KR. Dále žádá, aby k projednání věci na KR byl přiložen i původní znalecký posudek. K tomu dr. Jirousek žádá, ať tajemník zpracuje zprávu o prohlídce nemovitosti Jakubská s popisem současného stavu této nemovitosti.

	- sídlo pobočky ČAK v Brně

	Dr. Jirousek zajistil s dr. Kyjovským prohlídku nabízené vily na ulici Bílého (Havlíčkova) v Brně – Masarykova čtvrť, dále spolu s dr. Snášelovou a za součinnosti děkanátu PF v Brně zajistil prohlídku prostor nabízených ze strany PF v Brně pro účely provozu pobočky ČAK. V tomto směru informuje :

	vila – dvě patra a 200 m2 s možností umístění potřebného počtu kanceláří, přednáškové místnosti pro cca 50 lidí a studijní místnosti pro cca 20 lidí se sociálním zázemím, garsoniérou a s možností parkování; samostatný objekt, nejbližší možné stravování cca 500 m, luxusní čtvrť, dům ve velmi dobrém stavu – možnost koupě za 12 mil. Kč nebo nájem za 50 tis./měsíc na dobu 20-30 let. 


	prostory PF – 3-4 kanceláře, přednáškový sál pro cca 80 lidí vždy 1 týden v rámci kalendářního měsíce, možnost stravování v menze s odděleným stravováním např. pro examinátory v salonku, možnost společného užívání knihovny a ad hoc auly pro cca 250 lidí – cena (zatím bez čtvrté kanceláře) 130 tis.Kč/ročně, včetně služeb, (za kanceláře), cca 200 tis./ročně, včetně služeb, za přednáškový sál, v případě přiřazení čtvrté kanceláře, což je požadováno jako podmínka, nájem za 1m2 /880,- Kč za 1 rok (cena celkem v případě pronájmu 4 kanceláří v rámci samostatného uzavíratelného prostoru a přednáškového sálu, včetně přísl. -  cca 330 tis. Kč ročně).


Všichni členové představenstva vzali na vědomí, že na PF může být pobočka ČAK provozována jedině za podmínky, že soubor nebytových prostor pro provoz pobočky (vyjma přednáškový sál, servis stravování apod.) bude samostatně uzavíratelný, tzn. bez nekontrolovaného přístupu třetích osob, bude kdykoliv přístupný bez ohledu na čas a státní svátky, prostor bude pokud možno oddělen od sousedního Rozhodčího soudu, přitom nájem bude dlouhodobý, tj. nezávislý na případných změnách ve vedení PF, min. 15-20 let.

Dr. Jirousek dal hlasovat o umístění pobočky ČAK v Brně v prostorách PF v Brně s tou podmínkou, že budou splněny požadavky v celém rozsahu, jak uvedeno shora, nejpozději do 31.10.2004 a předseda bude schopen předložit písemný návrh smlouvy na listopadovém představenstvu ČAK:

Pro	-	8	Proti		-	0	Zdržel se	-	2


	Dr. Jirousek dal hlasovat o umístění pobočky ČAK v Brně v prostorách vily na ulici Bílého pro případ, že vedení PF nebude schopno splnit požadavky ČAK v rozsahu a ve lhůtě uvedených výše:

Pro	-	4	Proti		-	3	Zdržel se	-	1

	Bez ohledu na výše uvedené hlasování dr. Jirousek pověřuje dr. Kyjovského, ať do doby vyjasnění případného uzavření smlouvy s PF, jedná s příslušným realitním makléřem o možném umístění pobočky ve vile s tím, že o tomto umístění by dr. Jirousek zavedl nové hlasování za situace, kdy by smlouva s PF uzavřena nebyla a za přítomnosti, pokud možno, všech členů představenstva (před hlasováním opustili jednací místnost z časových důvodů dr. Kindl a dr. Papež).

	ad 5/ Zpráva dr. Jelínka – odbor vnějších vztahů

	Předseda vyhlásil přestávku za účelem shlédnutí reklamního spotu na ochranu spotřebitelů v rámci akce: ”Hájíme Vaše práva”, který by měl zahájit celistvou akci financovanou ze strany hlavních sponzorů ČSOB a Financial Provident (celkové náklady 8 mil. Kč) s tím, že dr. Jelínek sděluje, že ČAK by se finančně nepodílela, avšak na závěr spotu by se logo ČAK objevilo v levém rohu obrazu, mj. vedle loga Sdružení na ochranu českých spotřebitelů. Na celou akci, která mj. proběhla v Polsku, by navazovaly akce typu příručky s radami pro spotřebitele, rozhlasové pořady apod., opět za předem sjednané účasti advokátů (tč. přislíbili součinnost dr. Kříž, dr. Toman).

	Všichni členové představenstva shlédli spot. Po ukončení přestávky dal dr. Jirousek hlasovat o umístění loga ČAK na předmětném spotu:

Pro	-	6	Proti	-	2 (mj. dr. Vychopeň)		Zdržel se	-	0


	ad 6/ Zpráva dr. Vychopně – odbor mezinárodních vztahů

	Dr. Vychopeň informoval představenstvo o jednáních na úrovni CCBE, která navazují na rozhodnutí Komise EU o tom, že v rámci poskytování služeb (obecně), má být poskytovatelem sjednáno přiměřené pojištění. CCBE v tomto směru navrhovala jako minimální výši pojištění nejprve 800 tis. EUR, po diskusích byl tento návrh modifikován na částku 100 tis. EUR. Je třeba zaujmout k těmto doporučením urychleně stanovisko, neboť dr. Mokrý tento týden odjíždí na jednání CCBE.
	Po diskusi bylo přijato představenstvem jednomyslně stanovisko, že jde o naprosto zásadní otázku, jejíž posouzení připadá sněmu a představenstvo nemá mandát, aby k stanovisku CCBE zaujímalo názor ve smyslu minimální výše pojištění, navíc je představenstvo přesvědčeno o tom, že otázka minimální výše pojištění, pokud má být vůbec upravována předpisem, je věcí národní právní úpravy, resp. přímo vnitřní stavovské úpravy. Takto je postavena i filozofie návrhu zapracovaného do novely ZA s tím, že o této problematice je navíc možno hovořit teprve od 1.1.2006, bude-li daná koncepce příslušným zákonem vůbec přijata. V tomto směru dr. Vychopeň zajistí náležitou informaci pro dr. Mokrého, aby ve smyslu tohoto stanoviska představenstva na jednání CCBE vystupoval.

	Představenstvo vzalo na vědomí obsah dopisu podepsaný dr. Jirouskem, který obsahuje námitky ke 3. směrnici EU ohledně problematiky praní špinavých peněz (v souladu s dosavadními stanovisky ČAK).

	Na návrh dr. Vychopně představenstvo souhlasí s tím, aby předseda ČAK uzavřel dohodu o spolupráci mezi ČAK a Bamberskou AK v intencích předloženého návrhu, který po opravách písařských chyb bude součástí tohoto zápisu.
	Dr. Vychopeň předložil členům představenstva návrh úpravy pravidel pro účtování zahraničních cest. Má za to, že tato pravidla by měla být upravena usnesením představenstva (s tím souhlasí i představitel legislativy dr. Račok). Dr. Vychopeň připomněl, že návrh předložil členům představenstva k připomínkování, přitom seznámil členy s připomínkami dr. Jirouska, dr. Kyjovského a s protinávrhem dr. Papeže (kategorizace dle osob). Představenstvo vyjádřilo s návrhem dr. Vychopně v zásadě souhlas s tím, že ukládá dr. Vychopňovi, aby tento svůj návrh, který je přílohou zápisu, doplnil o :

	kategorizaci zahraničních cest dle významu, pracovní náplně a charakteru akce v návaznosti na předpokládané výdaje účastníka (dr. Kyjovský doporučuje rozdělení na tři základní skupiny) s tím, že místopředseda odpovědný za mezinárodní vztahy rozhodne o případné náhradě a její výši tomu kterému účastníkovi – advokátovi – zaměstnanci (viz nárok na diety), přitom lze předpokládat, že časem dojde k určité stabilizaci těchto náhrad ve vztahu vždy k cestám určitého druhu. V návaznosti na tyto náhrady dr. Vychopeň zdůrazňuje, že je třeba předpokládat výrazný nárůst nákladů na zahraniční cesty, neboť účast ČAK na mnohých akcích, kde do vstupu do EU byla účast toliko dobrovolná a v postavení pozorovatelském, je v současné době a po vstupu do EU, zcela nezbytná. Účastníci se navíc musí aktivně podílet na pracovní náplni různých zasedání a jednání a i tato skutečnost nutně podmiňuje úvahy o náhradách jednak za ztrátu času a jednak za pracovní vytížení ve prospěch ČAK. Kromě toho dr. Vychopeň avizuje i nárazový nárůst nákladů v souvislosti s konferencí IBA v září 2005.


	Účast jmenovaného člena KR, a to jednak na konzultační činnosti o výši náhrad, jednak ve smyslu návrhu dr. Jirouska, aby dodržování pravidel bylo cca každého půl roku kontrolováno, zkontrolováno a představenstvu podána zpráva ze strany nezávislé KR. 


	Úpravu rozhodovací pravomoci tak, že zásadně o obsazení, účasti nebo neúčasti a nákladech té které zahraniční cesty, rozhoduje místopředseda odpovědný za chod odboru mezinárodních vztahů, avšak s tím, že pokud advokát, prosazující svou účast či  účast jiné osoby, bude odmítnut, má právo se obrátit na předsedu ČAK, který rozhodne.  Ten může věc předložit představenstvu.


Dr. Vychopeň předložil přehled čerpání rozpočtových prostředků pro odbor mezinárodních vztahů, položka zahraniční cesty – přitom dokumentoval, že čerpání je zásadně v relaci s rozpočtem na rok 2004 (dr. Krym připomíná nutnost signalizace předpokládaných nákladů – dr. Vychopeň sděluje, že přehled je připraven a v tomto směru bude doplněn v nejbližší době).

Dr. Vychopeň sděluje, že je též připravena nová, zcela podrobná a přehledná úprava webových stránek odboru mezinárodních vztahů.

Dr. Mrázek zdůrazňuje, že je třeba rozšířit pravidla pro účtování cest i na akce s mezinárodním prvkem konané v ČR nebo v rámci příhraniční spolupráce.

Dr. Vychopeň souhlasí s tím, že pokud akce v ČR je pořádána pod patronací a organizačním vedením odboru mezinárodních vztahů, pak pro tyto případy pravidla vyúčtování cest pro české advokáty zahrne do návrhu usnesení. 

Dr. Jirousek ukládá, aby o případných náhradách advokátům ohledně akcí pořádaných v ČR či v příhraničí, mimo účast odboru mez. vztahů, rozhodovala ad hoc ředitelka ČAK. 


ad 7/ Běžné věci

	Dr. Krym seznámil představenstvo s dotazy advokátů ohledně povinnosti sdělování údajů finančním úřadům. V této věci odpovídá advokátům tak, že pokud je daňová evidence vedena v souladu se zákonem o advokacii, tzn. s vypuštěním charakteru věci (při nekrytí jména povinností mlčenlivosti) není důvod takovouto evidenci FÚ nepředložit. Pokud tato evidence zahrnuje vymezení věci, vystavuje se advokát nebezpečí, že daň bude vyměřena dle daňových pomůcek a ve smyslu přísl. ustanovení daného předpisu. Představenstvo s tímto postupem souhlasí.

Dr. Krym podal zprávu o průběhu a výsledcích tenisového turnaje pořádaného s dotací ČAK.

Dr. Krym upozornil na dosud vadnou praxi, kdy koncipienti nedokládají ukončení studia PF způsobem předepsaným zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., tzn. v souladu s § 55/2 (dokladem o ukončení studia je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce). Doposud se matrika spokojila s potvrzením studijního oddělení o ukončení studia. Přitom na vadnou praxi upozornili examinátoři z řad pedagogů VŠ. Dr. Krym navrhuje ten postup, že pokud nastupující koncipienti podají žádost doloženou potvrzením studijního oddělení (pokud tč. již nemají diplom), budou vyzváni k doložení ukončení studia řádnými doklady (diplom a závěrečné vysvědčení), k čemuž jim bude poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud doklady doloží, budou zapsáni zpětně ke dni podání žádosti, jinak bude žádost zamítnuta.
	
	Mgr. Střížová informuje představenstvo o průběhu určování advokátů s tím, že stávající praxe je neúnosná a je nutno stanovit pravidla a způsob určování včetně podmínek daného zastupování. Mgr. Střížová, dr. Krym se pověřují, aby za součinnosti s dr. Brožem připravili vnitřní úpravu postupu a návrh této úpravy předložili představenstvu na prosincovém představenstvu ČAK.

	Další náměty a připomínky nebyly, dr. Jirousek poděkoval přítomným za účast a jednání 26. schůze představenstva ČAK v 18,40 ukončil.



