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						ZÁPIS

z jednání 28. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
13.–14.12. 2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jednání dne 13.12.2004:


Přítomni: JUDr. Jirousek, dr. Karas, dr. Brož,  dr. Vychopeň, dr. Papež, dr. Kyjovský, 
    dr. Jelínek,  dr. Mrázek, dr. Krym, dr. Syka, dr. Chaloupková


	ad 1/ Projednání pozastavení výkonu advokacie dle 9/2 ZA
Neveřejná část zápisu






Jednání dne 13.12.2004 skončeno v 16,30 hod.



Jednání dne 14.12.2004:

Přítomni: JUDr. Jirousek, dr. Karas, dr. Brož, dr. Račok,  dr. Vychopeň, dr. Papež,  
                dr. Kyjovský,  dr. Jelínek,  dr. Mrázek, dr. Krym, dr. Chaloupková


Pokračováno v jednání o bodu 2/ z prvního dne 28. schůze představenstva
 
	V návaznosti na projednávání jednotlivých případů s návrhem na pozastavení výkonu advokacie dr. Karas opět připomíná nutnost monitoringu jednotlivých  trestních věcí advokátů. V této souvislosti dr. Jirousek opět předestřel závěr představenstva z lednové schůze 2004 o ustanovení komise pro monitoring. Po diskusi přijalo představenstvo toto rozhodnutí: Komise pro monitoring trestních věcí advokátů ve složení dr. Kyjovský, dr. Poledník a tajemník ČAK ve spolupráci s odborem legislativy připraví návrh postupu při 
	monitoringu
	postupu projednávání pozastavení výkonu advokacie v jednotlivých případech a to mimo jiné v návaznosti na zprávu dr. Račoka k problematice pozastavení výkonu advokacie reflektující ust. § 44 a násl. zák. č. 500/2004 Sb. Z tohoto materiálu se zejména zdůrazňuje možnost takového postupu, že v případě že Komora neshledá dostatečné důvody pro zahájení řízení o pozastavení výkonu advokacie, toto řízení nezahájí.


Dr. Kyjovský, dr. Poledník a dr. Krym a současně za odbor legislativy dr. Račok připraví potřebný materiál pro schůzi představenstva ČAK v únoru 2005 s tím, že komise pro monitoring zároveň sestaví soubor nejvýraznějších případů zjevně neoprávněného či pochybného postupu orgánů činných v trestních řízeních vůči advokátům a zváží, které  z těchto věcí předloží k analýze trestně právní sekci ČAK. 

K úpravě personálního obsazení komise pro monitoring došlo mj. na základě žádosti dr. Jelínka o jeho uvolnění z účasti na práce této komise s ohledem na účast v komisi pro právní úpravu trestního stíhání advokátů.

Neveřejná část zápisu





Pokračováno projednáváním programu stanoveného na den 14.12.2004:


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


1/	S ohledem na posunutý začátek jednání představenstva o běžném programu stanoveném na tento den, bude nejprve projednán dodatečně zařazený bod - vyhlášení výsledků soutěže koncipientů a dále aktuální záležitost - dopis náměstkyně ministra spravedlnosti.
 
 Dr. Jirousek seznámil představenstvo s úrovní soutěže koncipientů, které se zúčastnili 3 koncipienti, přitom toliko 2 práce splňovaly podmínky soutěže. K vyhlášení se dostavil pouze jediný účastník a za těchto okolností se předseda ČAK domnívá, že není důstojné povyšovat vyhlášení této soutěže na úroveň, kterou tato soutěž momentálně nemá. Navrhuje ocenění účastníků mimo jednání představenstva, tj. neformálně s tím, že současně navrhuje, aby odbor výchovy a vzdělávání připravil v roce 2005 pro rok 2006 nový projekt soutěže koncipientů, který bude provázen též řádně propracovanou publicitou. 

	Představenstvo bez připomínek. Dr. Papežovi se ukládá, aby zajistil zpracování daného projektu prostřednictvím aparátu Komory.

2/	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s dopisem náměstkyně ministra spravedlnosti Ing. Furstové ohledně případných zákonných úprav při krytí nákladů obhajob ex offo, které se podle názoru ministerstva zvyšují a tím mají nepříznivý dopad na rozpočet ministerstva. Na tento dopis je požadována odpověď do 15.12.2004.
	Po diskusi rozhodlo představenstvo o tomto postupu:

	Dr. Patera zpracuje odpověď, která před odesláním bude konzultována s dr. Brožem, dr. Jelínkem a dr. Krymem, konečné znění bude odsouhlaseno dr. Račokem. Dr. Račok zároveň podepíše odpověď náměstkyni Ing. Fürstové s tím, že mu byla věc postoupena předsedou jakožto místopředsedovi k vyřízení. Dle názoru členů představenstva odpověď  bude zahrnovat akcent na tyto skutečnosti:
	tzv. “kolečko” v rámci seznamu obhájců zahrnujícího pro daný okres i další advokáty z celého kraje nebylo do trestního řádu doplněno z popudu ČAK (viz např. též dopis MSp ze strany představenstva v minulém volebním období), tzn. že zvýšené náklady na cestovné nevznikly v relaci na návrhy a požadavky ČAK

nelze bez dalšího hovořit o bezvýznamných úkonech v trestním řízení, neboť jde-li o úkon realizovaný v souladu se zákonem, nemůže být daný úkon úkonem bezvýznamným, navíc bezvýznamný úkon by neměl být ani prováděn 
je povinností státu zajistit obhajobu nemajetným osobám, přitom částka 450 mil. Kč ročně v rámci celé České republiky rozhodně není částkou přemrštěnou, navíc obhajoby ex offo nejsou obhajobami bezplatnými a je věcí státu jak dalece je schopen efektivně tyto prostředky vymáhat od odsouzených osob
přihlédnout k problematice DPH
	zásahy do stávající úpravy není možno činit způsobem jaký lze dovodit z dopisu Ing. Fürstové; v tomto směru ČAK navrhne ustavit pracovní skupinu, která zpracuje podklad pro komplexní systémovou úpravu, mj. v návaznosti na předchozí legislativní návrhy ČAK.


	Ad 1/  Kontrola úkolů z minulé schůze představenstva ČAK

	úkol uložený dr. Brožovi (dopis MF ČR a Komoře daňových poradců); dr. Brož sděluje, že úkol splnil s tím, že v návaznosti na odpověď prezidenta Komory daňových poradců se dr. Brožovi ukládá, aby ve věci s Komorou dále jednal a o jednání představenstvo informoval;

úkol specifikace nákladů za školení v Unhošti: dr. Kovářová předložila vyúčtování z něhož vyplývá, že za hotel Galerie bylo zaplaceno 565.333,-Kč, lektorům 42.000,-Kč, přitom celkové náklady tj. 607.333,-Kč byly kryty v rozsahu 346.000,-Kč příspěvky advokátů, 180.000,-Kč příspěvkem HVB Bank a částkou 81.333,-Kč ze strany ČAK (tj. náklad ČAK činí  287,- Kč na jednoho advokáta).
K tomu dr. Jelínek: poukazuji na písemnou zprávu předloženou odborem výchovy na minulém jednání představenstva dne 9.11.2004, z níž vyplývá, že náklady činily na jednoho účastníka školení v Unhošti částku cca 4.500,-Kč, přičemž účastníci hradili toliko 1.000,-Kč a žádá o doplnění zápisu z minulé schůze představenstva tak, že vznesl dotaz: jakou částkou ČAK dotovala školení v Unhošti a zda i další školení advokátů budou ve stejné výši dotovány z prostředků ČAK.
Nato dr. Jirousek sděluje, že částka 4.500,-Kč na jednoho účastníka byl původní předpoklad celkových nákladů bez příjmů. Bez ohledu na to byl projekt schválen a bez námitek připraven a co se týče případné další účasti ČAK na školení advokátů, tuto účast lze předpokládat dle rozhodnutí představenstva s tím, že v současné době nelze předvídat obsah daného projektu připravovaného pro celou advokátní obec na rok 2005 a další. Odpověď na otázku ohledně finanční účasti ČAK za jednoho advokáta v Unhošti – viz výše;

	dr. Jirousek informoval představenstvo o jednání s KB a.s., která nabízí zvýšení úročení na běžném účtu od 1.1.2005z 1,2% p.a na 1,5% p.a. v tomto směru se pověřuje dr. Snášelová, aby  jednak zjistila, zda-li jde o úročení nejvýhodnější, v případě, že ano, zajistila s KB a.s. realizaci. Dále dr. Jirousek informoval, že s KB jednal i o materiálu, který se týká systému CARPA, na základě něhož mj. probíhá financování francouzských advokátních komor. S tímto materiálem by se měli seznámit všichni členové představenstva, přitom dr. Jirousek se pověřuje, aby na dané téma ohledně případného zpracování projektu nadále jednal s KB a.s.;


	dále dr. Jirousek informoval o uzavření smlouvy s HVB Bank na rok 2005 (finanční účast HVB na akcích Komory 900 tis. Kč), přitom v této souvislosti se pověřuje mgr. Střížová, aby předjednala uzavření obdobné smlouvy s ČS a.s. (dosavadní nabídka 750 tis.Kč);


	dr. Kyjovský informuje o zájmu další banky prezentovat se v rámci činnosti Komory ve vztahu k advokátům, a to rakouské banky BAWAG. Dr. Kyjovský se pověřuje, aby projednal možnost ekvivalentní nabídky a v tom smyslu i požadavků dané banky  a o výsledku jednání informoval představenstvo;


	dr. Jirousek informoval o jednání s poslanci ohledně zrušení ustanovení zákona o advokacii o náplni pobočky Brno a souvisejících ustanovení, které nevyhovují standardní legislativní úpravě s tím, že proti tomuto postupu není zásadních připomínek. Naopak s poslanci ochotnými ke spolupráci dohodl, že v průběhu měsíce ledna a února 2005 by měla proběhnout jednání na téma novelizace obchodního zákoníku s tím, že případná novela by opět umožnila advokátům sepisovat společenské smlouvy a obdobné tzv. obchodní listiny, tak jako před rokem 2001. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí a pověřuje dr. Jirouska, aby v daných jednáních pokračoval;


	dále dr. Jirousek informuje o právě probíhajícím legislativním procesu v Parlamentu ČR o novelizaci právní úpravy exekutorské činnosti s tím, že na základě pozměňovacích návrhů má být tato úprava doplněna o právo exekutorů uzavírat smlouvy a činit obdobné úkony v rozsahu stávajících kompetencích notářů. Hlasování o tomto návrhu má proběhnout 17.12.2004. K tomu dr. Jelínek: pokud tento návrh projde, bude to velkou prohrou advokátů, neboť kupní smlouvy, zástavní smlouvy, darovací smlouvy, sepsané formou exekutorského zápisu budou mít stejnou právní sílu jako sepis listin notáři a takové exekutorské zápisy budou vykonatelné. Bude to znamenat pro advokáty další odliv tradiční činnosti advokátů. Vznáší dotaz, proč k této novele se vyjadřuje představenstvo teprve na dnešní schůzi, když na tuto novelu upozorňoval představenstvo již na zasedání v Brně dne 12.10.2004. K tomu dr. Jirousek: pozměňovací návrhy poslance dr. Koudelky, které zavádějí pro advokacii nepřijatelné legislativní změny, s nimiž členové představenstva nesouhlasí, jsou obsahem pozměňovacích návrhů vznesených v rámci druhého čtení poslancem dr. Koudelkou cca před 14 dny. Dále dr. Jirousek v té souvislosti konstatuje, že právě s ohledem na nepřijatelnost této poslanecké iniciativy se sešel s představiteli Notářské komory dr. Foukalem a dr. Jindřichem a byl dohodnut postup, který by měl zabránit přijetí navržené legislativní úpravy. K dotazu dr. Jelínka dr. Račok uvádí, že nechápe, proč je dr. Jelínkem výše uvedený dotaz vznášen, a to jednak za situace, kdy v říjnu nemohlo být nikomu známo, jaký pozměňovací návrh dr. Koudelka v dané souvislosti vznese a pokud je hovořeno o obecném nebezpečí, jež vyplývalo z připravované novelizace obch. zák., mj. např. ve vztahu k registračnímu principu apod., tato otázka je jednak náležitě sledována a byla i projednávána (mj. nebrání úpravě, aby obchodní listiny sepisovali advokáti). Dále dr. Račok nechápe, že když dr. Jelínek takový dotaz vznáší, proč nepřednesl jako člen představenstva návrh postupu s tím, že by mu bylo uloženo, aby zájmy advokacie za představenstvo v tomto směru aktivně prosazoval. K tomu dr. Mikš: sděluje, že mu není jasné, proč člen představenstva vznáší dotazy vůči představenstvu, když je nesporné, že za jednání představenstva a jeho rozhodnutí je sám spoluodpovědný. Dr. Vychopeň informuje představenstvo o aktuální skutečnosti zjištěné z  internetových stránek Parlamentu ČR, že příslušný pozměňovací návrh poslance dr. Koudelky byl přednesen při druhém čtení v Poslanecké sněmovně dne 24.11.2004. Dr. Jelínek uvádí: přímo jsem navrhoval představenstvu, aby se angažovalo a vystoupilo proti registračnímu principu a aby prosazovalo sepisování statusových listin obchodních společností advokáty. Tomuto návrhu představenstvo nevěnovalo žádnou pozornost a neobjevilo se ani v příslušném zápisu jednání představenstva. Nato dr. Jirousek sdělil, že nejde o skutečnosti, které jsou zápisem ověřitelné, přitom většina členů představenstva není proti registračnímu principu, pokud ten nebude bránit tomu, aby advokáti sepisovali statusové listiny; navíc v tomto směru právě dr. Jirousek – jak uvedeno výše – jednal  s rozhodnými poslanci pověřenými svými stranickými kluby legislativní činností a bylo dohodnuto, že počínaje lednem 2005 bude připravována novelizace obch. zák. mimo jiné právě v tom směru, aby sepisování statusových listin bylo advokátům vráceno. Dr. Kyjovský: domnívám se, že otázka zda-li exekutoři budou sepisovat darovací a jiné smlouvy je marginální, neboť pokud advokacie prosazuje liberální přístup, není důvod aby osobně tuto činnost nevykonávali. Advokacie by však měla ve shodě se shora řečeným být striktně proti tomu, aby zaměstnanci některé profesní skupiny byli zvýhodněni oproti jiné – advokátům, notářům. Obecně pak souhlasím, aby v duchu demonopolizace bylo aktivním lobbingem prosazováno právo advokátů sepisovat bezmála veškeré listiny ve statusových věcech. Dr. Papež k dané diskusi uvádí, že souhlasí s tím, že lobbing je třeba především organizovat, což se neobejde bez placeného legislativce – manažera, v daném směru vždy musí představenstvo většinově přijmout návrh postupu, navíc by měli být předseda a dr. Račok odpovědný za legislativu, komunikovat s členy jednotlivých komisí, které připravují rekodifikace, novelizace apod. K tomu ještě dr. Krym, že je naivní se domnívat, že vznesením názoru Komory, jeho publikací atd. lze nějak výrazně ovlivnit legislativní proces. Musí jít o koncepční a systémovou práci, která začíná v době, kdy se příslušný právní předpis začíná tvořit na ministerstvu a končí v době schvalování Parlamentem. To ovšem pokud jde o předpisy procházející řádným legislativním procesem. Pokud jde o normotvorbu cestou poslanecké iniciativy, lze reagovat jen obtížně a možnosti Komory v tomto směru jsou velmi omezené, záleží pak na kontaktech funkcionářů advokacie na jednotlivé poslance a senátory. Dr. Kyjovský: aktivním lobbingem má na mysli vytvoření seznamu klíčových poslanců a členů legislativní rady, z nichž ke každému nechť je nominována konkrétní osoba, která je s tímto člověkem v osobním kontaktu a tato bude pověřena tlumočením většinového názoru představenstva k té které konkrétní otázce. Jinak souhlasím s posílením aparátu Komory o osobu, pověřenou sledováním legislativního procesu. 


	ve věci pozměňovacích návrhů k právní úpravě činnosti exekutorů bude zpracováno nejpozději do 15.12.2004 stanovisko představenstva v intencích rozboru dr. Kindla, který má dr. Račok k dispozici a toto stanovisko bude předloženo osloveným poslancům.


	v návaznosti na výše uvedené představenstvo rozhodlo, že otázka profesionální organizace zájmového, relevantního lobbingu, bude probrána na schůzi představenstva dne 10.1.2005 a to společně s otázkou projektu výchovy a vzdělávání koncipientů a projektu vzdělávání advokátů, tj. jakožto samostatné body programu pro schůzi uvedeného dne. V tomto směru se konstatuje nutnost podrobné analýzy a přijetí konkrétních řešení.


	dr. Jirousek dále seznámil představenstvo s uzavřenou smlouvou o nájmu nebytových prostor pro pobočku ČAK v Brně, tj. smlouvou s PF MU. S ohledem na to, že PF MU nebyla schopna zajistit z objektivních důvodů splnění všech nutných požadavků ČAK (uzavřený prostor apod.), byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou s možností bezdůvodné výpovědi při výpovědní lhůtě 6 měsíců. Dále bylo jednáno ohledně nabídky nebytových prostor v domě na nám. Svobody – celkem cca 300 m2. Ohledně přednáškových sálů jednal dr. Jirousek s dr. Motejlem, který deklaroval ochotu akceptovat žádost ČAK na zajištění přednáškových prostor v prostorách sídla ombudsmana (velký sál pro cca 150 lidí, malý sál pro cca 70 lidí), a to dle požadavku ČAK při náležitě časově předcházející dohodě o rozsahu nájmu (nájemné cca 2 tis. Kč denně, tj. při předpokladu potřeby 50 dnů – 100 tis. Kč ročně). 


	dr. Papež přednesl připomenutí významného životního jubilea dr. Karla Šimka (90 let), advokáta v Českých Budějovicích. Představenstvo souhlasí s blahopřejným dopisem a věcným darem v obvyklé výši.


Dr. Jirousek navázal na zápis z listopadové schůze představenstva ohledně hlasování a odůvodnění návrhu o zvýšení příspěvku na činnost Komory a to v návaznosti na zatím prezentovaný dodatečný náhled dr. Jelínka konkretizovaný v článku “Vidím to trochu jinak” určeném pro Bulletin advokacie, který mají členové představenstva k dispozici. Dr. Jirousek odmítl obsah tohoto článku s tím, že jej považuje za nepravdivé a zmanipulované nařčení jak jeho vlastní činnosti ve funkci předsedy ČAK, tak činnosti celého představenstva. Jak dr. Jirousek, tak dr. Jelínek setrvali na svých názorech, tj. dr. Jelínek na názorech prezentovaných zmíněným článkem a dr. Jirousek na názorech prezentovaných v připravené odpovědi  článkem “Jinak hlasuje, jinak vidí”, který mají členové představenstva rovněž k dispozici. 

Postupně se k celé problematice vyjádřili všichni přítomní členové představenstva a zároveň přítomní předsedové kontrolní rady a kárné komise. Vyjádřili se k obsahu článku dr. Jelínka jak z hlediska použitých údajů, tak i z hlediska hodnocení vlastní práce a práce představenstva. Členy představenstva i zmíněnými předsedy bylo prvořadě sděleno, že jde o princip, zda-li se podřídit většinovému rozhodnutí představenstva, tzn. i po případném přehlasování jiného názoru a přijmout rozhodnutí představenstva za vlastní. V tomto daném případě šlo navíc o rozhodnutí jednomyslné. Otázka, zda-li ten či onen má pravdu ohledně posuzování určitých událostí v rámci chodu představenstva za rok 2004, považují všichni členové představenstva vyjma dr. Jelínka za otázku sekundární, byť všichni členové představenstva podpořili názor předsedy dr. Jirouska. Za těchto okolností byla vznesena vůči dr. Jelínkovi otázka, zda-li trvá či netrvá na uveřejnění zmíněného článku. Na to dr. Jelínek odpovídá, že toto nepovažuje za řešení, když daný článek napsal z toho důvodu, že nesouhlasí s odůvodněním zvýšení příspěvku tak, jak bylo koncipováno dr. Jirouskem a uveřejněno na webových stránkách ČAK. I když dr. Jirousek uvádí, že toto odůvodnění je plně v intencích odůvodnění předneseného před představenstvem s tím, že byl představenstvem pověřen v daném smyslu připravit i odůvodnění pro advokátní obec, považuje dr. Jelínek tuto otázku za podružnou. Za těchto okolností se protokolují tato stanoviska jednotlivých členů představenstva a předsedů KR a KK:

Dr. Račok, dr. Brož a dr. Vychopeň označují článek dr. Jelínka za nepravdivý a hrubě porušující základní principy loajality a rozhodování představenstva, tj. podřízení se většinovému rozhodnutí. Navíc dr. Jelínek hlasoval pro zvýšení příspěvku a proti odůvodnění návrhu nevznesl námitky. Všichni jmenovaní postupně vyzvali dr. Jelínka buď k přehodnocení svého postoje nebo k rezignaci.
Dr. Mikš a dr. Sedlatý shodně uvádějí, že podobný postup člena představenstva po přijetí rozhodnutí pro které navíc sám tento člen představenstva hlasoval,je zcela nepřijatelný a degraduje nejen pověst představenstva, ale i kredit advokátního stavu jako takového. Postup dr. Jelínka označují za postup hrubě poškozující advokacii a vyzývají jej, aby své stanovisko okamžitě přehodnotil. Jinak si neumí představit jiný postup než rezignaci. Chování dr. Jelínka označují za zahájení předvolební agitace ve prospěch vlastní osoby a varují před paralyzováním chodu představenstva, tj. před stavem, který zde existoval před rokem. To vše navíc za situace, kdy celoroční práce představenstva byla vnímána jako aktivní a úspěšná. 
Dr. Mrázek a dr. Kyjovský označují postup dr. Jelínka za nepřijatelný, z důvodů uvedených ostatními členy představenstva, avšak návrh rezignace označují za neodpovídající. 
Dr. Poledník a dr. Karas vyzývají dr. Jelínka ke stažení článku, který je lživý a vůči skutečně  pracujícím členům představenstva urážlivý. Dr. Karas vyzývá dr. Jelínka k rezignaci.
Dr. Jelínek opět sděluje, že článek není ani útokem proti předsedovi, ani útokem proti jiným členům představenstva, je jen odmítnutím způsobu odůvodnění zvýšení příspěvku tak jak bylo provedeno.

Dr. Jelínek považuje za řešení projednat věc osobně s předsedou o případném doplnění odůvodnění zvýšení příspěvku.

	Nato dr. Jelínek a dr. Jirousek osobně a v nepřítomnosti jiných členů představenstva projednali možnosti případného kompromisu. Po návratu dr. Jirousek seznámil představenstvo s výsledkem jednání s dr. Jelínkem, který navrhl ten kompromis, že z jeho článku budou vypuštěny první dvě strany až po větu “odpověď též hledám” tzn. uveřejněn bude jen jeho názor ve směru, že za 6 tis. Kč advokáta ročně se dalo dělat víc než se dělalo, přitom tento názor ilustruje svými činnostmi a výsledky své práce v pozici člena představenstva. Úprava by byla ještě provedena ohledně zmínky o nákladech Komory, ohledně odkazu na pojišťovnickou agendu a v tom směru, že vyřízení námětu “knihovna” zabránilo úmrtí tajemníka PF UK.

	K tomu dr. Račok – bez ohledu na provedené úpravy jde o údaje zmanipulované, dále nepravdivé a  navíc o sebeoslavné projevy. V návaznosti na to dr. Brož navrhuje, aby názorové články členů představenstva byly před uveřejněním v BA předloženy představenstvu k posouzení, zda-li nejde o prezentaci vlastní osoby v rámci předvolebního boje, tj. před sněmem 2005. Žádá, aby o tomto návrhu bylo hlasováno s tím, že takové články se nesmí uveřejňovat do 30.8.2005. Dr. Račok doplňuje, že BA nesmí sloužit ani ke skrytému předvolebnímu boji. Dr. Kyjovský doplňuje, že s tímto návrhem souhlasí v tom směru, že jsou případným uveřejňováním podobných článků hendikepováni potencionální kandidáti na členství v orgánech ČAK, kteří t.č. členy těchto orgánů nejsou. Umí si ale představit, že bude vydáno zvláštní číslo BA, které bude sloužit právě k předvolební prezentaci orgánů, ať již členů nebo nečlenů volených orgánů ČAK. Pokud však jde o uveřejňování na webové stránce ČAK, lze tak učinit jen dohodou členů představenstva a nikoliv většinovým hlasováním o tom, co bude zveřejněno a co nikoliv.
	
	Na základě uvedené diskuse dr. Račok navrhuje, aby se členové představenstva dohodli na tom, že příspěvky členů představenstva, které by hodnotily vlastní činnost nebo činnost představenstva a které mají ať již zjevný nebo skrytý předvolební charakter, budou uveřejňovány pouze ve zvláštní čísle BA k tomu určenému. K této dohodě se jmenovitě připojují členové představenstva dr. Karas, dr. Vychopeň, dr. Račok, dr. Brož, dr. Kyjovský, dr. Poledník, dr. Mrázek, dr. Jirousek.  
	Dr. Jelínek se k uvedené dohodě nepřipojuje, a to proto, že považuje její interpretaci za problematickou.

	Dr. Jelínek dále uvádí, že zkrácená verze článku je výsledkem jeho osobního kompromisu s předsedou ČAK a nevidí důvod, proč by do toho kterýkoliv z členů představenstva nebo jiná osoba měla zasahovat. Ostatní členové představenstva, tedy dr. Račok, dr. Poledník, dr. Vychopeň, dr. Karas, dr. Brož, dr. Kyjovský a dr. Mrázek považují článek dr. Jelínka za demagogický, zavádějící a považují ho dále za projev předvolební kampaně, a to i ve zkrácené verzi.

	Dr. Karas dále žádá, aby bylo výslovně uvedeno, že článek považuje za vysoce nekolegiální a že se považuje za  osobně uraženého jeho obsahem, a to i za ostatní členy představenstva, kteří vykonávají v představenstvu aktivní činnost. Chování dr. Jelínka označuje za vydírání.

	Poté v 18,30 hod. představenstvo zasedá ve složení: dr. Mrázek, dr. Kyjovský, dr. Poledník, dr. Vychopeň, dr. Brož, dr. Račok, dr. Jirousek. Z ostatních přítomných dr. Krym, mgr. Střížová, dr. Snášelová a pí Ševčíková (zápis).

	Jednání opustili po omluvě dr. Karas a dr. Jelínek.

	Dr. Račok doporučuje ve smyslu výše uvedeného návrhu dr. Brože, aby po zveřejnění článku dr. Jelínka a odpovědi dr. Jirouska rozhodovalo představenstvo o všech dalších článcích s předvolební prezentací určité osoby či osob v tom směru, že pokud tyto články budou většinovým rozhodnutím představenstva za takové označeny, budou uveřejněny až v zářijovém čísle BA roku 2005, tj. ve zvláštním vydání BA, který bude obsahovat toliko předvolební prezentaci kandidátů do orgánů ČAK. 

	Hlasováno o prvním návrhu, tj. o zveřejnění článku dr. Jelínka v plném znění a o zveřejnění odpovědi dr. Jirouska:

Pro	-	7		Proti	-	0	Zdržel se	-	0

	K odpovědi dr. Jirouska “Jinak vidí, jinak hlasuje” budou na žádost těchto členů představenstva připojeny podpisy: všech místopředsedů a dále dr. Poledníka, dr. Kyjovského, dr. Mrázka, dr. Karase, zároveň nechť je připojený dovětek s tím, že dr. Mikš a dr. Sedlatý, tj. předsedové KR a KK označují článek dr. Jelínka za vysoce nekolegiální, poškozující principy vedení advokacie a poškozující zájmy advokacie.

	Za výše uvedených okolností považuje představenstvo za neúnosné, aby dr. Jelínek byl odpovědný za chod odboru vnějších vztahů a byl předsedou výboru pro vnější vztahy. Hlasováno o odvolání pověření dr. Jelínka odpovídat za představenstvo za chod odboru vnějších vztahů a o odvolání dr. Jelínka z místa předsedy výboru pro vnější vztahy a internetové rady s tím, že přechodně bude tuto činnost vykonávat předseda ČAK a z jeho pověření tajemník ČAK.

Hlasováno:

Pro	-	6	Proti	-	0		Zdržel se	-	0



	Nato dr. Vychopeň přistoupil k projednání dalšího bodu  programu:

	Ad 2/ Problematika pojištění, pojišťovací makléř, výběrové řízení na pojišťovnu  
                     a  makléře

	Dr. Krym obsáhle referuje o problematice pojištění, a to tak, že připomíná představenstvu uzavřené smlouvy jak s pojišťovnou Generali (platnost této smlouvy vyprší k 31.12.2006) a smlouvu s makléřskou společností WI ASS, jejíž platnost končí dne 31.12.2004. V představenstvu panují rozdílné názory zejména na to, zda má být se stávajícím makléřem uzavřena další smlouva a v této souvislosti dr. Krym zdůrazňuje zejména ust. § 21 odst. 1 zák. č. 38/2004 Sb. podle něhož je zakázáno makléřům poskytovat klientům neoprávněné výhody a to jak finanční, tak i jiné. 

	Dr. Kyjovský připomíná, že firma WI ASS byla vybrána bez výběrového řízení s tím, že společníky této firmy byly tehdejší členové představenstva či kontrolní rady a že právě z toho důvodu bylo loni rozhodnuto, že bude uzavřena smlouva s touto firmou z důvodu časové tísně jen na 1 rok a bude vyhledána poptávkou členy představenstva i jiná alternativa. Rovněž připomínám, že až z iniciativy mé a dr. Račoka v loňském roce bylo dohodnuto o placení firmou WI ASS na náklady, které Komora v souvislosti s evidencí pojištěnců atd. vykonává.
	Pokud pak nyní existuje alternativní nabídka firmy Greco, která nabízí plnění ve prospěch ČAK řádově několikrát vyšší, jedná se o firmu spravující hromadné pojištění jiných profesních komor a rovněž profesní pojištění v zahraničí, pak i v kontextu nově objevených zvýšených výdajů Komory v souvislosti s kongresem IBA a advokátním sněmem nevidím jinou variantu než peníze které leží na stole přijmout a uzavřít od roku 2005 na tento rok smlouvu s firmou Greco.

	Nato reaguje dr. Krym, že ani firma Greco nebyla vybrána standardním způsobem, tedy výběrovým řízením, ale členem představenstva. 

	Nato reaguje dr. Brož, který uvádí, že nepovažuje za vhodné a smysluplné měnit makléřskou společnost v posledním roce trvání pojištění a to pouze na dobu jednoho kalendářního roku, kteréžto lhůty považuje za krátké i s přihlédnutím ke konání sněmu. Dr. Krym doplňuje, že firma WI ASS je ochotna s ohledem na počet advokátů zvýšit odměnu placenou za činnost Komory, kterou vykonává v souvislosti s pojištěním. 

	Dr. Snášelová uvádí, že nepovažuje za vhodné v závěru roku a v závěru trvání pojistné smlouvy měnit pojistného makléře, s přihlédnutím k tomu, že uvedený makléř má rozpracovánu celou řadu pojistných případů.
	Dr. Kyjovský namítá, že toto tvrzení mělo být uvedeno již při projednávání této záležitosti v závěru minulého roku.

	Dr. Vychopeň přednáší návrh, aby představenstva zmocnilo tajemníka dr. Krym k uzavření pojistné smlouvy s makléřem na rok 2005 s tím, že tajemník je zmocněn vyjednat podmínky této smlouvy tak, aby došlo k případnému zvýšení částky za činnost Komory, kterou vykonává v souvislosti s pojištěním a to tak, aby byly dodrženy zákonné podmínky uvedené v ust. § 21 odst. 1 zák. č. 38/2004 Sb.

	Poté dr. Vychopeň dává hlasovat o návrhu dr. Kyjovského na to, aby ČAK za uvedených podmínek uzavřela smlouvu na rok 2005 s pojistným makléřem a to společností Greco:

Hlasováno:

Pro	-	1		Proti	-	3		Zdržel se	-	2
(dr. Kyjovský)			(dr. Vychopeň, Brož		(dr. Jirousek, Račok)
				Poledník)	

	Dr. Jirousek odůvodňuje zdržení se hlasování tím, že nebylo objasněno jakým způsobem by mohlo být odůvodněno přijetí částky 2 mil. Kč za činnost ČAK, když doposud byla jako relevantní částkou za činnost ČAK částka 400 tis. Kč. Za těchto okolností se domnívá, že není možno riskovat kolizi se zákonem, tj. ust. § 21/1 in fine zák. č. 38/2004.

	Nato dr. Vychopeň dal hlasovat o návrhu na to, aby na rok 2005 byla uzavřena smlouva s pojistným makléřem za výše uvedených podmínek:

Hlasováno:

Pro	-	5		Proti	-	1		Zdržel se	-	0
				(dr. Kyjovský)

	Dr. Kyjovský uvádí, že uvedené rozhodnutí předloží kontrolní radě k sistaci.

	Nato dr. Jirousek přednesl návrh na to, aby Komora nejpozději do 28.2.2005 vypsala výběrové řízení na pojistného makléře s tím, že komise pro pojištění jmenovaná na zářijové schůzi představenstva (t.r.) zpracuje návrh podmínek výběrového řízení a předloží jej na únorové schůzi představenstva v roce 2005.


	Ad 3/ Návrh rozpočtu ČAK na rok 2005

	Dr. Snášelová a Mgr. Střížová předložily  předpokládané položky rozpočtu 2005 s tím, že tyto mohly být konkretizovány až po specifikaci ukončené do 10.12.2004. Dr. Krymovi, dr. Snášelové a Mgr. Střížové se ukládá, aby probrali výdajové požadavky  jednotlivých odborů pro rok 2005, veškeré potřebné údaje předložili rozpočtovému výboru tak, aby před lednovou schůzí 2005 byl členům představenstva předložen konkrétní návrh rozpočtu na rok 2005.  

	

Ad 4/ Zpráva o přípravě Národního dne pořádaného 26.9.2005 ČAK v rámci   
      celosvětového kongresu advokátů IBA


	Mgr. Lorencová seznámila představenstvo s rozpočtovou představou o nákladech organizace Národního dne v rámci IBA, přitom předběžný rozpočet recepce předložila v písemné podobě a s dalšími písemnými materiály, kterými dokumentuje jednak schválení akce na předcházejících schůzích představenstva od roku 2002 a dále program konference IBA atd. Dále Mgr. Lorencová na dotazy přítomných členů odpovídá tak, že jde o rozpočet předběžný, který vychází z informací zprostředkovatelské společnosti Guarant s níž ČAK dlouhodobě spolupracuje např. při organizacích sněmu, avšak s tím, že jednotlivé položky vázané na dosud neznámé subdodavatelské firmy mohou být při vyjednání podmínek recepce i nižší. Jedna položka je však fixní, a to částka za pronájem prostor Pražského hradu (Míčovna, Belveder a přilehlé zahrady) – 1,100.000,-Kč. O této jediné položce je třeba rozhodnout do konce roku 2004 s tím, že smlouvu s Hradem je třeba do konce roku uzavřít. O ostatních položkách, příp. o smluvní spolupráci s Guarantem či jinou firmou lze rozhodovat až v lednu 2005. V návaznosti k částce 1,100 tis. Kč dr. Snášelová připomíná, že pronájem Španělského sálu v roce 1996 při sněmu na 1 den představoval částku 1 mil. Kč. Konstatuje se, že je třeba, aby před lednovým hlasováním se všichni členové představenstva seznámili s potřebnými informacemi, které k rukám ředitelky bude průběžně dodávat Mgr. Lorencová.
	Dr. Kyjovský požaduje, aby potřebné informace byly členům představenstva předloženy nejméně 5 dní před hlasováním v písemné podobě na lednové schůzi představenstva v roce 2005.

	Dr. Račok navrhuje, aby bylo hlasováno o nájmu prostor Hradu, v dalším ať je jednáním s potencionálními smluvními partnery pověřen předseda ČAK.

	Nato předseda ČAK nechal hlasovat o návrhu smluvního pronájmu prostor Hradu za částku 1,100.000,-Kč:

Pro	-	6		Proti	-	0		Zdržel se 	-	1

	Dr. Kyjovský, který se zdržel hlasování, žádá o protokolaci, že pokládá za nepřijatelné, aby v tak zásadní věci byly materiály členům představenstva předkládány v den, kdy má být o dané záležitosti rozhodováno a navrhuje, aby dr. Šolcovi bylo uloženo podat stručnou písemnou zprávu s jasným petitem co požaduje aby představenstvo schválilo ve vztahu ke kongresu IBA a současně zdůvodnil svůj návrh ad viz zápis z 13.1.2004, kterým byl dr. Šolc ustanoven zmocněncem ČAK pro organizaci IBA.  

Dr. Jirousek požádá dr. Šolce jakožto mj. zmocněnce ČAK pro organizaci Národního dne v rámci IBA, aby do 5.1.2005 zpracoval stručnou informaci ve smyslu výše uvedeného požadavku. Vyřídí: Mgr. Střížová.

	Mgr. Lorencová ve smyslu stručné písemné zprávy, která byla členům představenstva předána, referuje o možném pořádání sněmu v KCP, Obecním domě či Průmyslovém paláci s tím, že by bylo třeba co nejdříve rozhodnout o termínu, který musí časově předcházet uplynutí 3 let od posledního sněmu. Poslední sněm byl dne 29.10.2002.  Mgr. Lorencová se pověřuje, ať předjedná a zatím předběžně zablokuje termíny pokud možno dopadající na čtvrteční večer a pátek (sněm + společenská akce). Na základě této informace bude rozhodováno o konečné organizaci sněmu na jednání představenstva dne 11.1.2005.

	Po přestávce se jednání představenstva ujal místopředseda dr. Vychopeň, který zahájil projednání bodu programu - Různé.

	Ad 5/ Různé

	Dr. Krym požádal představenstvo o určení odvolacích kárných senátů k projednání odvolání účastníků v kárných věcech.

Neveřejná část zápisu





	Nato tajemník dr. Krym stručně komentuje stavovský předpis č. 9/2004 Věstníku o knize o prohlášení o pravosti podpisu a vzorovém prohlášení s tím, že navrhuje, aby představenstvo zaujalo výkladové stanovisko, resp. sdělení o tom, že pokud má být prohlášení advokáta učiněno podle vzoru uvedeného v příloze a následně ručně doplněno, jedná se o ruční vyplňování jen těch údajů, které se mění a naopak údaje, které jsou konstantní (zejména jméno advokáta, sídlo, číslo osvědčení apod.) mohou být vyplněny strojopisně, resp. mohou být součástí razítka s prohlášením.
	Nato představenstvo přijalo 7 hlasy návrh výše uvedeného výkladového stanoviska a rozhodlo o jeho uveřejnění ve Věstníku.
	Tajemníkovi dr. Krymovi se ukládá, aby toto Sdělení představenstva k výkladu příslušných článků stavovského předpisu č. 9/2004 zveřejnil na webových stránkách ČAK a v informační části Věstníku. 

	Nato k dotazu dr. Snášelové dr. Račok připomíná, že v částce 4/2004 Věstníku bylo na str. 129 jasně uvedeno, že advokáti budou písemně vyzváni k převzetí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu. Představenstvo prostřednictvím tohoto svého zápisu upozorňuje advokáty na to, že se mají k převzetí knihy dostavit až poté, kdy budou písemně vyzváni kanceláří Komory.
	V této souvislosti tajemník dr. Krym uvádí, že připravil rozsáhlejší článek k uveřejnění na web o problematice knihy o prohlášení o pravosti podpisu.

	Představenstvo bere na vědomí, že alternativní barvou pro vyhotovení nápisu na vazbě knihy o prohlášeních pravosti podpisů je barva černá nebo barva stříbrná s přihlédnutím k tomu, že kombinace modrých barev je nečitelná. Konkrétní výběr barev je oprávněna provést ředitelka Komory Mgr. Střížová.

	Tajemník dr. Krym přednáší problém zda je možno do seznamu advokátních koncipientů zapsat advokáta, který byl vyškrtnut ze seznamu advokátů nebo jemuž byl pozastaven výkon advokacie v kárném řízení. Po krátké diskusi představenstvo jednomyslně přijalo sdělení k výkladu uvedeného problému tak, že takového advokáta nelze zapsat do seznamu adv. koncipientů, neboť se jedná o nepřípustné obcházení zákona o advokacii a rozhodlo o jeho uveřejnění ve Věstníku. Uložilo tajemníkovi ČAK zajistit realizaci tohoto stanovisKa na webu a ve Věstníku.
 
	Dr. Krym přednáší návrh dr. Chaloupkové o změně postupu při výběru nového partnera pro výrobu a distribuci BA. Po krátké diskusi představenstvo jednomyslně s návrhem dr. Chaloupkové souhlasí. Dr. Chaloupkové se ukládá, aby seznámila dr. Jelínka s tímto rozhodnutím představenstva.

	Nato dr. Krym přednáší návrh dr. Brože na schválení příspěvku ze sociálního fondu ve výši 15.000,-Kč na celoroční činnost basketbalového odd. TJ Slovan advokacie. Po hlasování představenstvo tento návrh schválilo.
	Dr. Krym dále přednáší návrh dr. Petra Meduny na finanční příspěvek ze sociálního fondu ve výši 10.000,-Kč na 9. turnaj squashový advokátů a adv. koncipientů a částky 10.000,-Kč na 3. turnaj advokátů a koncipientů v bowlingu. Představenstvo hlasováním jednomyslně žádost schválilo.

	Nato uděleno slovo dr. Račokovi, který přednáší návrh na odvolání dr. Patery z funkce rezortního koordinátora MŠMT ČR ve věcech uznávání předpokladů pro výkon profese a současně navrhuje, aby představenstvo jmenovalo nového rezortního koordinátora a jednoho alternáta. Navrhuje, aby se rezortním koordinátorem stala dr. Kovářová Daniela. Představenstvo po krátké diskusi schvaluje jmenování dr. Kovářové jako rezortního  koordinátora MŠMT s tím, že jmenovaná je oprávněna určit si jednoho alternáta z výboru pro výchovu a vzdělávání.

	Nato předseda ČAK poděkoval přítomným za účast a jednání 28. schůze ve 21,30 hod. ukončil.
	

	
	





