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						ZÁPIS

z jednání 29. schůze představenstva České advokátní komory konané ve dnech
10.–11.1. 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jednání dne 10.1.2005:

Přítomni: dr. Jirousek, dr. Brož,  dr. Vychopeň, dr. Papež, dr. Kyjovský, dr. Kindl, 
   dr. Poledník, dr. Jelínek, dr. Mrázek, dr. Krym, Mgr. Střížová 


Ad 1/ Organizace relevantního lobbingu

	Jednání o dané otázce zahájil předseda ČAK s tím, že dává na zvážení, zda-li diskuse na téma byť relevantního lobbingu a jeho případné organizace v rámci struktury aparátu Komory měla být veřejně přístupná zápisem ze schůze představenstva.  

Představenstvo je jednomyslně toho názoru, že diskuse, která by měla podmínit řešení má být neveřejná, vlastní závěry pak zpracovány tak, aby vycházely z právní relevantnosti a byly veřejně přístupné.

Neveřejná část zápisu



Dr. Jirousek nechává hlasovat o tom, zda-li je souhlas s tím, aby prosazování zájmů advokacie, samozřejmě pod kontrolou představenstva, bylo v legislativních procesech organizováno v rámci odboru legislativy prostřednictvím profesionálního aparátu Komory. 

Hlasováno:

Pro	-	8	Proti	-	0		Zdržel se	-	1

V návaznosti na výsledek hlasování se dr. Krymovi ukládá, aby připravil veškeré podklady za účelem žádosti ČAK, aby ČAK byla v legislativních procesech připomínkovým místem. Zprávu o výsledcích předloží představenstvu na únorové schůzi.


Ad 2 / Novela usnesení představenstva ČAK ze dne 14.9.2004, č. 9/2004 Věstníku, 		         kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění 			         prohlášení o pravosti  podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních
 
Mgr. Střížová informovala představenstvo o organizačních potížích, které se odvíjejí od toho, že z čl. 8/2 výše spec. usnesení vyplývá povinnost osobního převzetí knihy každým advokátem, což je vykládáno tak, že se při převzetí knihy nemůže advokát nechat zastoupit jiným advokátem. K tomu představenstvo zaujalo ten výklad, že bez ohledu na dikci, že advokát je povinen převzít knihu v sídle Komory či pobočky osobně, platí, že tato podmínka je splněna, pokud se advokát při převzetí Knihy dá na základě písemné plné moci zastoupit jiným advokátem zapsaným v seznamu ČAK, přitom jsou splněny ostatní podmínky ve smyslu č. 8/1 cit. usnesení. Tento výklad  podmíní počínaje dnešním dnem možnost vydávání knih oproti předložení plné moci, avšak s tím, že zmocněncem může být toliko advokát vedený v seznamu ČAK. Pro odstranění pochybností do budoucna dr. Jirousek navrhuje přijetí této doplňující dikce v čl. 8/2 daného usnesení, s tím, že na konci odstavce 2 se doplňují věty:

	“Advokát, který splnil podmínky stanovené v odst. 1, se při převzetí knihy o prohlášeních může nechat na základě plné moci. Zmocněný advokát po předložení plné moci potvrdí převzetí knihy o prohlášeních pro jím zastoupeného advokáta svým podpisem. Plné moci k převzetí knihy o prohlášeních zakládá a eviduje Komora.”

Hlasováno:

Pro	-	9		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 43/29/05: schvaluje se změna usnesení představenstva ČAK 6/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, ve znění navrženém předsedou dr. Jirouskem.

	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 a ministra      	financí


	Ad 3/ Projekt výchovy a vzdělávání koncipientů a advokátů

	Dr. Papež přednesl Základní teze změny vzdělávacího systému, tak jak byly předloženy v písemné podobě. Základní teze mají všichni členové představenstva k dispozici. Dr. Papež zdůrazňuje, že tyto teze vyplynuly z jednání  výboru pro výchovu a vzdělávání.

	K tomu dr. Jirousek – domnívám se, že otázka vzdělávání koncipientů není v současné době primární a je třeba se zaměřit v první řadě na systémové řešení jak vzdělávání advokátů v roce 2005 tak na případně povinné vzdělávání, které by mělo započít 1.1.2006, přitom rok 2005 by po kolaudaci Paláce Dunaj měl sloužit jako rok generálky určitých systémů. 

	Dr. Vychopeň se přiklání k návrhu toho, aby byl zřízen fond vzdělávání pro koncipienty, že by do něj povinně přispívali pouze ti advokáti, kteří mají koncipienta a výše příspěvku by se určila na základě ekonomické analýzy tak, aby se nejednalo pro Komoru o činnosti ani ztrátovou ani výdělečnou. dobrovolné příspěvky (např. sponzoři) se předpokládají a jsou vítány.

	Dr. Poledník v této souvislosti zmiňuje, to že  výchova vzdělávací systém české advokacie souvisí i s pozicí advokáta a advokacie ve společenském systému zejména tím, že měl být zvýšený zřetel brán i na zvýšení poplatku za zápis do seznamu advokátů. Uvádí, že v zemích jihovýchodní Evropy jsou poplatky za zápis do seznamu advokátů nepoměrně vyšší než v ČR (Chorvatsko 1000 EUR, Makedonie 2500 EUR, Srbsko a ČH 2500 EUR). De lege ferenda navrhuje zabývat se i touto otázkou, neboť podle jeho názoru není žádoucím aby se advokacie stala stavem chudým a “lidovým”. Podotýká, že by při výchově koncipientů měl být dán důraz i na historii stavu, neboť se setkává s tím, že u nové generace advokátů je absence tradiční stavovských hodnot a principů. K tomuto stanovisku se připojuje i dr. Kindl. 

	Dr. Jelínek doplňuje, že se taktéž přiklání k názoru dr. Poledníka s tím, že navrhuje, aby bylo tajemníkovi a ředitelce uloženo zpracovat argumentaci pro rozhodnutí o zvýšení částky za zápis do seznamu advokátů, což samozřejmě představuje změnu de lege ferenda. Pokud jde o problematiku historie advokacie a jejího prosazování ve výchově koncipientů, pak uvádí, že historie a tradice jsou marketingovými hodnotami, které se nedají koupit a mělo by být z tohoto pohledu využívány.

	Mgr. Střížová připomíná, že je nutno brát v úvahu i ten fakt, že existuje celá řada koncipientů, která absolvuje výchovny a vzdělávací program, složí advokátní zkoušku, ale nepožádá o zápis do seznamu advokátů (požadavek na složení adv. zkoušky vznášejí různé instituce).
	Dr. Papež také navrhuje, aby ustanovení o vzdělávacím fondu pro koncipienty zahrnovalo i případnou sankci pro případ, kdy by vzdělávací program nakonec nebyl využit k tomu, aby se jeho absolvent stal advokátem.
	Dr. Brož uvádí, že lze uvažovat i o tom systému, že by částka za adv. zkoušku byla určena např. ve výši 50 tis. Kč s tím, že by její část byla advokátovi vrácena po zápisu do seznamu advokátů, pokud by tento byl proveden např. do 1 roku a byl by advokátem alespoň následující 3 roky (vyjma pozastavení a vyloučení). Dále se přiklání k názoru, aby vstupní školení bylo spíše několikadenní s praktických důvodů max. účasti, přičemž současně pléduje pro to, aby byla historii advokacie věnována náležitá pozornost. Pokud jde o rozsah školení zastává společně jako dr. Vychopeň názor, že by se mělo jednat o povinná témata s tím, že možnost volby by pro adv. koncipienty nebyla zavedena. 

	Dr. Krym v této souvislosti připomíná, že by měla být platba činěna advokátem za koncipienta, a to již vzhledem k tomu, že z činnosti koncipienta má advokát finanční prospěch. Zdůrazňuje nutnost zavedení pořádku do systému v tom směru, že by neměla být uznávána fakticky formální částečná účast na školeních za účast plnohodnotnou.

	Dr. Poledník zdůrazňuje své poznatky ze školení, kdy skutečně se vyskytuje značná nekázeň koncipientů, pokud jde o účast na celé přednášce, kdy mnozí z nich z nejrůznějších důvodů přicházejí pozdě či se snaží odejít před skončením přednášky. 

	Dr. Kindl k dané problematice uvádí, že podle jeho názoru by bylo vhodné, aby školení koncipientů byla plně hrazena a v tomto směru má za to, že by byla vhodná i finanční účast samotných koncipientů na těchto školeních. Rovněž zdůrazňuje svůj názor, na to, aby koncipienti neúspěšní u adv. zkoušek měli povinná další školení před přihlášením k opravné zkoušce, a to z předmětu či předmětů v nichž neuspěli.

	Dr. Kyjovský zdůrazňuje, že náběhem na povinné vzdělávání advokátů vznikne tolik problémů, jejichž řešení zatíží Komoru, že by systém vzdělávání koncipientů ponechal v současné podobě bez zásadních modifikací, avšak při současném návrhu na vznik fondu vzdělávání koncipientů.

	Dr. Krym se domnívá, že by mělo být mezinárodnímu odb. uloženo, aby pro nutnou komparatistiku, jež bude sloužit i k argumentaci v rámci sněmu, zjistil platby v zemích Evropy, tj. jak ohledně výše příspěvku advokátů, tak ohledně finanční spoluúčasti z titulu zaměstnávání koncipientů. Vedle toho pak zjistit též výši poplatku za zkoušky a zápisné do seznamu advokátů.

	K problematice případného povinného vzdělávání advokátů je třeba v prvé řadě řešit otázku formy, zda-li vzdělávání bude probíhat prostřednictvím a při přímé odpovědnosti Komory, nebo prostřednictvím jiného subjektu v rámci institucionalizace věci. Dr. Jelínek a dr. Jirousek se domnívají, že institucionalizace bude s největší pravděpodobností nutná, ať již s ohledem na organizaci, tak s ohledem na finanční otázky a s ohledem na kritéria související s podnikatelským prostředím v nichž se bude celý projekt realizovat. V tomto směru nabízí dr. Poledník, že zjistí veškeré podmínky a případná omezení pro provozování vzdělávacích projektů v rámci povinného vzdělávání advokátů konzultací na Úřadu pro hospodářskou soutěž. Výsledky předloží představenstvu ČAK na únorové schůzi.
	Další část diskuse se všeobecně týkala organizačního zajištění rozsáhlých školení pro cca 7 tis. advokátů, ať už s ohledem na zapojení regionálních zmocněnců, tak s ohledem na lektorské zajištění, případnou otázku ubytování, to vše při základní koncentraci školení v Praze a v Brně (max. využití nového školicího střediska v Praze a možností využití přednáškových sálů v sídle ombudsmana v Brně a při organizačním řízení aparátem pobočky Brno). V návaznosti byla diskutována též otázka kreditního systému – relevantní započtení přednáškové činnosti, publikační činnosti, účast na mezinárodních vzdělávacích akcích či jiných akcích atd.  
	Za závažnou je považována otázka zajištění dostatečného počtu kvalitních lektorů. Navíc je zřejmé, že bude třeba aktivizovat lektory – advokáty, aby se na tvorbě systému a vlastních vzdělávacích programů (včetně harmonogramu pro rok 2005) podíleli. Nabízí se konstituce jakési pedagogické rady ze stávajících lektorů. V tomto směru se pověřuje dr. Papež, aby na základě pečlivého výběru v úvahu připadajících lektorů zajistil jejich účasti a účast regionálních zástupců ke společnému jednání, jež by se mělo konat dne 28. ledna 2005 v sídle Komory od 9,00 hod.
	Akce pro rok 2005: připadají v úvahu jednak akce již plánované, dále akce při možné účasti advokátů na seminářích koncipientů, resp. systém akcí plánovaným projektem, který by měl být výsledkem součinnosti Komory, resp. odboru pro výchovu, a výše uvažované pedagogické rady. Dr. Jirousek dále seznámil dr. Papeže s předjednáním společných vzdělávacích akcí advokáti – soudci, s tím, že v únoru proběhne jednání s dr. Jirsou (předseda SU), v němž by mělo být sjednáno kolik akcí bude, na jaká témata a při zajištění kterých lektorů, přitom efektem těchto společných akcí by měla být diskuse advokáti – soudci na aktuální téma. 

	V souvislosti s uvedeným se dr. Papež a dr. Kovářová pověřují operativním vypracováním přehledu již plánovaných akcí, a to jak akcí odboru výchovy, tak mezinárodního odboru. 

	Dr. Kyjovský připomíná, že velmi významnou součástí úvah, které podmiňují finální podobu systému, budou ekonomické rozvahy, ať již ohledně nákladů na vzdělávání koncipientů, tak nákladů na předpokládaný rozsah vzdělávání advokátů. Mgr. Střížová připomíná, že přijatá Mgr. Štrossová je odbornicí na vzdělávání dospělých a je schopna tyto rozbory připravit, avšak až po ukončení akce Dunaj. Představenstvu je v této souvislosti předestřena rozvaha stávajících nákladů na výchovu a vzdělání jednoho koncipienta, přitom na základě návrhu dr. Kyjovského se tento rozbor stává přílohou zápisu. Zdůrazňuje se, že jde o údaje, které by v prvé řadě argumentačně sloužit k prosazování ustavení fondu vzdělávání, přitom návrh příslušného stavovského předpisu by měl být předložen sněmu 2005. Ukládá se, aby odbor legislativy v součinnosti s odborem vzdělávání připravil návrh takového stavovského předpisu k připomínkování. Otázky tohoto druhu podmínily další diskusi o tom, do jaké míry by se měli koncipienti, resp. advokáti, spolupodílet na nákladech jednotlivých školení. Konstatuje se, že k této otázce se představenstvo vrátí po předložení zprávy dr. Poledníkem (ÚHOS).
 
Dr. Papežovi, resp. odboru výchovy,  se dále ukládá vypracovat základní organizační strukturu pro případné povinné vzdělávání advokátů (tvorba seminárních skupin, místo školení), a to včetně případné stavovské úpravy účasti při nutném řešení sankce, resp. jiné opatření, vůči advokátům, kteří nesplní penzi povinného vzdělání pro ten který rok.  
Konečně se odboru výchovy ukládá, aby identifikoval všechny agentury, které na území ČR působí v oblasti právního vzdělávání. Je třeba zvážit možnou spolupráci s těmito agenturami, a to jak nepřímou (lektoři), tak přímou (spoluúčast na organizaci akcí, resp. některých z akcí).
Projekt pro rok 205 by měl být hotov nejpozději do konce února 2005, aby bylo možno včas o akcích informovat advokátní obec. Je též třeba vytvořit harmonogram prezentačních akcí, jež b se měly realizovat ve školicím středisku v Brně, a to pro období září/říjen až prosinec 2005 (dr. Jirousek připomíná dohodu s dr. Motejlem s tím, že případné akce je třeba včas nahlásit a sjednat).

Dr. Jirousek jednání představenstva v 16,45 hod. ukončil, přitom závěrem ukládá dr. Papežovi a dr. Kovářové, aby v rámci výše uvedených připomínek připravili další materiál pro únorové představenstvo. 





Jednání dne 11.1.2005:

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


Mimo program:

	Novela usnesení  představenstva ČAK ze dne 28.6.2004, č. 6/2004 Věstníku, kterým se stanoví postup advokátů a kontrolní rady ČAK při plnění povinností (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).

Hlasování:

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 44/29/05: schvaluje se změna usnesení představenstva ČAK 6/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, ve znění předloženém dr. Paterou, s výjimkou údaje o adrese elektronické pošty v odst. 7/3 sekr-sen@cak.cz a  telefonním čísle v odst. 8, který bude nahrazen tak, že oznámení se činí na telefonních číslech – telefon vedoucí odboru, předsedy KR a telefon sekretariátu odboru předsedy KR.  

	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. 


	předsedovi informovat o přijetí tohoto usnesení ministra spravedlnosti a ministra                

financí.


	Ad 1/ Kontrola úkolů z 27. a 28. schůze představenstva ČAK

	27. schůze

	K legislativní úpravě mediátorské činnosti advokátů dr. Patera sděluje, že je členem komise pro zpracování návrhu zákona o mediaci, v této souvislosti již komise analyzuje např. zákon o úpravě Rakouska apod. Za těchto okolností se domnívá, že příprava stavovského předpisu by byla předčasná, ta musí navázat teprve na zákonný předpis. Předpoklad je, že návrh zákona by měl být v legislativním plánu vlády pro rok 2005. Dr. Paterovi a dr. Krymovi se ukládá, aby tento legislativní proces sledovali a představenstvo průběžně informovali.

	Návrh usnesení představenstva – pravidla pro schvalování, financování, účtování a hodnocení zahraničních cest ČAK:
	Dr. Vychopeň přednesl návrh pravidel s tím, že vymezil pojem zahraniční cesty, proceduru schvalování a financování, pravidla pro vyúčtování, zásady finanční spoluúčasti atd. V rámci diskuse dr. Jelínek upozornil na formulaci pod b. II.-Schvalování zahraniční cesty a navrhuje změnu formulace “zahraniční cesty schvaluje místopředseda ČAK” za formulaci “zahraniční cesty schvaluje pověřený člen představenstva ČAK”, a to s ohledem na nutnou nadčasovost usnesení. Dále na základě připomínek dr. Kyjovského, který upozorňuje na nutnou variabilitu řešení té které cesty, aby v závěrečných ustanoveních bylo sděleno, že daná pravidla platí v zásadě, nebylo-li mezi advokátem a aparátem Komory předem dohodnuto jinak (zálohy, stravné, kapesné). Dále byla projednána možná kategorizace dle návrhu dr. Papeže, avšak tento princip jako zbytečně svazující byl odmítnut.

	Hlasováno o návrhu usnesení se zapracováním připomínky dr. Jelínka do čl. II. a dr. Kyjovského do čl. VII:

Pro	-	9		Proti	-	0	Zdržel se 	-	0

	Dr. Vychopeň zavázán k tomu, aby mezinárodní odbor zajistil, že v rámci každé zahraniční cesty bude účastníkovi v rámci materiálů přiložena též informace o obsahu schváleného usnesení.
 
Usnesení představenstva po zapracování schválených připomínek bude  přílohovou součástí tohoto zápisu.

Dr. Krym a dr. Snášelová sdělují, že smluvní vztah ke společnosti AGE Plus byl vyřešen dle zadání – viz b. 7 zápisu z 27. schůze představenstva ČAK (od 1.12.2004 – smlouva na 5.000,-Kč).

28. schůze

Dr. Papež sděluje, že splnil úkol – zveřejnění stanoviska představenstva ČAK ohledně  výkladu k délce pozastavení výkonu advokacie – zpravidla max. 5 let. Dr. Jirousek upozorňuje na nutnost doplnit stanovisko ještě o právo opakovaného podání žádosti ohledně změny rozhodnutí představenstva o pozastavení výkonu advokacie.

Dr. Jirousek a dr. Snášelová informují představenstvo o jednáních s bankami o zajištění výhodnějších podmínek pro ČAK.

Neveřejná část zápisu





Konstatuje se, že ve smyslu úkolu uloženého dr. Račokovi – stanovisko ČAK k novelizaci zákona o exekutorech, bylo zpracováno a osobně dr. Jirouskem doručeno zpravodajci zákona v PS ČR.

Návrh rozpočtu byl zpracován – bude projednán v rámci samostatného bodu programu.
Zpráva dr. Šolce byla doručena s předepsaným předstihem všem členům představenstva – dr. Šolc se v 11,00 hod. dostaví k osobní referenci dané problematiky (příprava kongresu IBA).
Konstatuje se, že dr. Krym zpracoval výklad stav. předpisu č. 9/204 a tento byl dle zadání zveřejněn. Totéž se týká problematiky vyškrtnutých advokátů či advokátů s pozastaveným výkonem advokacie.


Ad 2/ rozdělení odpovědnosti členů představenstva 

 Zůstává v platnosti v podobě dle roku 2004 s výjimkami přijatými představenstvem (28. schůze představenstva).






Ad 3/ informace odboru mezinárodních vztahů + informace o přípravě Národního  
         dne v rámci kongresu IBA

Dr. Vychopeň informoval o tom, že předal členům představenstva v písemné podobě rozhodnutí CCBE o minimálních pojistných standardech a s tím související tiskovou zprávu.

	Dr. Vychopeň informoval o dopise bývalého předsedy CCBE Hellwiga, který byl členům představenstva předán s tím, že byly zdůrazněny filozofické aspekty evropského pohledu na advokacii.

	Dr. Vychopeň informoval o akcích mezinárodního odboru, a to o semináři pořádaném ve spolupráci s ERA o evropském úpadkovém právu, o 2. německo-českém advokátním foru v Moritzburgu a o pořádání akce česko-francké dny. Dr. Vychopeň po souhlasu představenstva a po doplňující informaci dr. Mrázka vyslovuje pochvalu pracovníkům mezinárodního odboru za vzornou organizaci těchto akcí.

	Dr. Vychopeň informoval členy představenstvo o delegaci albánské advokacie, jejíž pobyt a vzdělávání v průběhu příštího týdne zajišťuje RE ve spolupráci s  ČAK. 

	Dr. Vychopeň informuje o dohodě mezi Bamberskou advokátní komorou a ČAK, která bude podepsána v následujícím týdnu. 

	Dr. Vychopeň navrhuje, aby schválení plánu zahraničních cest s předběžným odhadem jejich nákladů bylo přesunuto na únorovou schůzi, neboť na začátku ledna nelze tento plán s odhadem nákladů předložit z technických důvodů.

	Poté bylo konstatováno, že do příchodu dr. Šolce v 11,00 hod. zbývá asi 15 min. a proto bylo uděleno slovo tajemníkovi, aby přednesl některé záležitosti z běžného.


	ad 6/ Běžné věci

	Nato dr. Snášelová navrhuje, aby představenstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledcích advokátních a uznávacích zkoušek, konaných v druhém pololetí 2004. Zpráva vzata bez připomínek na vědomí.
	
Na základě dotazu dr. Kryma k výročnímu sněmu izraelské advokacie, sdělil dr. Vychopeň, že byl pověřen předsedou ČAK, realizací této cesty.

Dr. Krym informuje o pozvání ústavně-právního výboru PS (dr. Parkanové) na seminář o trestním právu a navrhuje nominaci JUDr. Tomáše Sokola za ČAK na tento seminář s tím, že dr. Sokol přednese na tomto semináři vlastní projev. Představenstvo tuto nominaci schvaluje. 

Dr. Krym upozornil na nutnost řešení problematiky související s postavením Komory jakožto orgánu veřejné správy a podáváním informací ohledně kárných řízení. Upozorňuje, že v tomto směru je mnohdy vyzýván k podávání informací pod hrozbou sankcí. V tomto směru upozorňuje dr. Mandák, že celá věc a problematika související je mnohem složitější, než aby ji bylo možno vyřešit v rámci relativně krátké diskuse na představenstvu a navrhuje, aby celá tato záležitost byla předložena pomocnému orgánu – sekci pro advokacii a sekci pro správní právo. Upozorňuje, že v minulosti se např. zásadně vycházelo z toho, že vlastní šetření v rámci kárných řízení je neveřejné a žádné informace poskytovány nebyly. Totéž potvrzuje předseda KR dr. Mikš, který vždy zásadně vycházel z neveřejnosti daného řízení. Vznáší pochybnost, jestli za situace, kdy své stanovisko dosud vždy obhájili, má být na celou záležitost vypracováváno nějaké relativně oficiální stanovisko orgánů ČAK. Dr. Mandák zdůrazňuje, že by šlo toliko o materiál interní, ale bylo by dobré, aby představenstvo mělo tento materiál k dispozici. K tomu Dr. Sedlatý: jsem toho názoru, že zveřejnění podléhá toliko rozhodnutí, které svým obsahem má význam a dopad veřejného charakteru (např. vyškrtnutí). Předseda ČAK rozhodl tak, že celá tato věc bude předložena předsedovi kolegia, který ji zadá příslušnému pomocnému orgánu ČAK, aby zásady postupu při podávání informací byly v intencích příslušných předpisů zpracovány.




Pokračování bodu 4/ Kongres IBA a Národní večer

Dostavil se dr. Šolc a přednesl zprávu o přípravě konference IBA v Praze v intencích písemného vyhotovení této zprávy, která byla členům představenstva s náležitým předstihem předložena. Dr. Chaloupkové se v této souvislosti ukládá, aby zajistila vyvěšení této zprávy na webových stránkách ČAK. 

Dr. Šolc v návaznosti na předloženou zprávu zdůraznil zejména okolnosti historické geneze celé akce a připomněl, že ke spolupořadatelství v rozsahu tzv. Národního večera se  ČAK přihlásila již rozhodnutím představenstva za předsednictví dr. Čermáka. Pořádání této akce je mimořádným vyznamenáním pro advokacii ČR a nelze jakkoliv za současných okolností spoluúčast ČAK zpochybňovat. Jednoduše lze říci, že by šlo o ostudu obrovských rozměrů pro advokátní obec ČR. Na druhé straně si je vědom nutnosti v co možná nejširší míře zajistit, ať již aktivní, tak pasivní účast českých advokátů, tzn. jak v rámci akcí organizovaných IBA, tak v rámci akcí souvisejících, které budou zorganizovány ČAK ve spolupráci s IBA. V tomto směru se nabízí využití nového střediska v Paláci Dunaj k uspořádání souběžných vzdělávacích akcí, při kterých by jako lektoři apod. byli využiti skutečné osobnosti – členové IBA při zajištění atraktivních přednáškových témat.
Dr. Šolc dále považuje za nutné, aby bylo sděleno, kdo za představenstvo ČAK odpovídá za spoluorganizaci Národního večera a kdo je za představenstvo partnerem pro jednotlivá související jednání. Sám navrhuje, aby tímto odpovědným reprezentantem a partnerem byl předseda ČAK.
Současně byl předložen rozpočet, který označuje dr. Šolc jako maximální – celkem 4,990.600,- Kč, přitom lze velmi rozumně předpokládat modifikaci směrem dolů s ohledem na sponzorskou účast, která není zatím známa co do rozsahu, ale s kterou lze počítat zcela najisto. V té souvislosti dr. Jirousek informuje, že v návrhu rozpočtu ČAK je v rámci příslušné kapitoly vyčleněna částka pro organizaci Národního večera 5 mil. Kč.

K přednesené zprávě a odůvodnění se jednotliví členové představenstva vyjadřují takto:
Dr. Kyjovský zdůrazňuje, že je třeba z pohledu věrohodnosti jednotlivých rozpočtových částek provést výběrové řízení ohledně smluvních partnerů ČAK. V tomto směru dr. Šolc doporučuje přísné výběrové řízení při výběru cateringové firmy. Ve vztahu k organizátorovi a společnosti, která logisticky zajištuje akci (Guarant) uvádí, že výběrové řízení samozřejmě není vyloučené, nicméně firem, které jsou schopny podobnou akci zvládnout, je velmi omezený počet, přitom připomíná akce organizované firmou Guarant (NATO) a připomíná, že tato společnost již byla vybrána ve složitém výběrovém řízení organizovaném IBA. Představenstvo zváží organizaci jednotlivých výběrových řízení s tím, že v každém případě bude provedeno výběrové řízení na catering, zváženy případné nabídky jiných firem pro související služby, to vše s tím, že s ohledem na momentálně kapacitní vytížení aparátu Komory, budou výběrová řízení organizována v dubnu 2005 za účasti Mgr. Lorencové, za ČAK dále předsedy, výkonné ředitelky a dr. Kyjovského. Pro účely výběrového řízení zpracuje Mgr. Lorencová stručné informační memorandum.

Dr. Mikš za KR důrazně upozorňuje, aby bylo najisto dáno, že rozpočtový předpoklad je co do výše maximální a v tomto směru nezměnitelný. Je třeba připomenout, že v tomto roce jsou nárazové výdaje Komory enormní a bude třeba velmi detailně zdůvodňovat jednotlivé výdaje. Za KR sděluje, že si je plně vědom významu dané akce, avšak Komora nemůže jít za určité limity, které by před členy KR a potažmo advokátní obcí, neobhájila. 
K tomu dr. Šolc uvádí, že si je daného limitu vědom, a že garantuje, že výdaje nemohou být vyšší, ale s ohledem na systém sponzoringu nižší.

Dr. Jirousek a dr. Brož upozorňují na nutné využití vzdělávacího střediska Paláce Dunaj k doprovodným akcím vzdělávacího charakteru, přitom v tomto směru upozorňují na rezervy ze sociálního fondu, které je možné za tímto účelem použít. Právě akce v Paláci Dunaj, které budou organizovány ve věcné a časové návaznosti na kongres IBA by měly být přednostně určeny pro advokáty ČR, při současné prezentaci ČAK vůči ostatním Komorám a při využití lektorského potenciálu IBA.
Dr. Šolc je dále členy představenstva vyzván, aby připravil představení akce IBA i v rámci úvodníku BA. Dr. Šolc se zavazuje úvodník zpracovat a potřebné dohodnout s dr. Mandákem.

Představenstvo souhlasí s tím, aby odpovědným za spoluorganizaci Národního večera a partnerem dr. Šolce jakožto zástupcem IBA byl předseda ČAK dr. Jirousek.

Dr. Šolc navrhuje, aby představenstvo ČAK přijalo usnesení v dikci viz bod IV. zprávy s tím, že samozřejmě výše uvedená doporučení ČAK ve vztahu ke své osobě považuje za závazná.

Dr. Jelínek navrhuje, aby bod 4. b) návrhu usnesení tak, jak je koncipován bod b. IV. Zprávy zněl při konkrétním odkazu na způsob financování dle b. III./1/g) Zprávy. 

Hlasováno o usnesení představenstva ČAK v tomto znění:

Představenstvo
	bere na vědomí zpráv předsedy o stavu příprav výroční konference IBA;


	si dovoluje požádat Mgr. Kláru Lorencovou, aby předsedovi ČAK poskytla pomoc při plnění úkolů uvedených ad 4. usnesení;


	schvaluje dosud podniknuté kroky zmíněné ve zprávě (zejména pronájem prostor pro konání Národního večera a pověření Guarant International, spol. s r.o. organizací této akce);


	ukládá předsedovi odpovědnost za zajištění účasti Komory na výroční konferenci IBA


	v rozsahu uvedeném v bodě III. kapitoly 1.-4.;
	při financování způsobem jak uvedeno pod b. III./1/g) Zprávy (sponzorskými dary advokátů a advokátních kanceláří, dalšími sponzorskými dary, zbytek nekrytý sponzoringem z rozpočtových prostředků ČAK) a tak, aby úhrnné  náklady ČAK v souvislosti s výroční konferencí IBA nepřesáhly úhrnnou částku rozpočtu uvedeného v příloze této Zprávy s tím, že rozpočet je bez DPH;

s tím, aby postupoval v součinnosti s přípravným výborem konference vedeným JUDr. Martinem Šolcem;

	ukládá předsedovi povinnost informovat představenstvo o podniknutých krocích na  březnovém a červnovém zasedání představenstva;


	ukládá se předsedovi a výkonné ředitelce ČAK při účasti člena představenstva ČAK dr. Kyjovského, aby v dubnu 2005 zajistili organizaci výběrového řízení na cateringovou firmu pro akci, příp. aby na dodávku dalších služeb organizovali další obdobná řízení, bude-li to nezbytně nutné.



Hlasováno:

Pro	-	7	Proti	-	0		Zdržel se	-	0


	Nato pokračováno v projednávání bodu

 Pokračováno v bodu 6/ Běžné věci

a slovo uděleno tajemníkovi, dr. Krymovi.
Neveřejná část zápisu





	Představenstvo bere na vědomí zprávu dr. Kryma o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu advokacie těmi advokáty, kteří mají pozastaven výkon advokacie a zůstali členy sdružení. Představenstvo ukládá tajemníkovi informovat na příštím jednání představenstva o přijatých krocích, zejména s přihlédnutím k lhůtě splatnosti pojistného.

	Nato uděleno slovo Mgr. Střížové, která seznámila představenstvo s tím, že dnešního dne musí být rozhodnuto o termínu sněmu advokacie, zejména z toho důvodu, že do 15.1.2005 platí opce na termíny, které přicházejí v úvahu. 

Představenstvo vzalo na vědomí navržené termíny konání sněmu a poté  hlasováno o termínu 21.10.2005, jako nejvhodnějším:

Pro	-	9	Proti	-	0		Zdržel se	-	0


	Pokud jde o místo konání sněmu, padly tyto návrhy:

Mgr. Střížová	-	bez návrhu

Dr. Kyjovský	- s ohledem na cenové relace a předpoklad delší časové účasti na sněmu navrhuje, aby sněm advokacie se konal v roce 2005 v Brně – kongresové centrum, výstaviště. Dr. Kyjovský předjednal možnost organizace sněmu za nájemné 450 tis. Kč (nájem za 2 dny včetně vedlejších výloh), a to v sále pro 1500 osob.

Hlasováno:

Pro	-	1		Proti	-	6		Zdržel se 	-	1

	Dr. Jirousek pro zjednodušení další diskuse navrhuje konání sněmu v Praze (bez bližšího zdůvodnění).

Hlasováno:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se 	-	1


	Z podnětu předsedy KR dr.  Mikše vznesen návrh, aby jak pracovní část sněmu, tak společenská večerní část byla situována do jednoho místa, a to s ohledem na důstojnost do Kongresového centra v Praze. V této souvislosti zdůrazněna též přijatelná finanční nákladnost akce při konání obou programových částí v jednom místě.

Hlasováno:

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Dr. Kyjovský poukazuje na to, že z finančních a kapacitních důvodů bude vhodné oslovit včas hotely, neboť skupinová rezervace bývá vždy výhodnější. Nato představenstvo rozhodlo o tom, že se Mgr. Střížové ukládá provést rezervaci Kongresového centra a hotelového ubytování. Konkrétní údaje k hotelové rezervaci se budou opírat o zkušenosti z minulých sněmů.

	Nato předseda dr. Jirousek uvedl, že pro přípravu materiálů k organizaci sněmu by měla být ustanovena komise ve složení: předseda, místopředsedové, tajemník a výkonná ředitelka. Poté představenstvo rozhodlo o tom, že ustanovuje komisi pro přípravu sněmu ve složení: předseda, místopředsedové, tajemník a výkonná ředitelka.

	Dr. Kyjovský zdůrazňuje, že z diskuse vyplynulo to, že by sněm měl být organizován zejména pracovním způsobem, aby se vyhnul tomu, že půjde o společenské setkání aklamačního charakteru.


	ad 5/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2005

	Po krátké diskusi bylo jednomyslně rozhodnuto o tom, že definitivní rozhodnutí o rozpočtu na rok 2005 bude programem únorového zasedání představenstva, a to z toho důvodu, že v rozpočtových kapitolách je zapotřebí blíže specifikovat a odůvodnit mimořádné náklady. Tyto mimořádné náklady představují 20% rozpočtu, a proto představenstvo považuje za důležité mít v těchto otázkách lepší přehled. Stejně tak není vyjasněna otázka příjmů a nejsou dokončeny práce na vzdělávacím centru (Palác Dunaj). Proto bude představenstvo do únorového rozhodnutí podle rozpočtového provizoria. Konstatuje se, že návrh rozpočtu je připraven jako vyrovnaný. 
	Dr. Snášelová přednesla rámcový návrh rozpočtu v intencích písemného podkladu, který má každý z členů představenstva k dispozici.

	 K tom dr. Jelínek: upozorňuji, na to, že se v některých položkách objevuje kongres IBA, který musí být v souladu s rozhodnutím o max. výdaji ve zcela samostatné rozpočtové kapitole. Upozorňuje na chybu v bodě 1 g) a 2 f) (násobek, resp. 882 tis. místo 82 tis.Kč). Dále je upozorňováno na nutnost uvádění nákladů v relaci k roku 2004 (náklady odborů), konečně je potřeba konkretizovat činnosti a náklady (výdaje), které jsou podkladem finálních částek v té které kapitole, či té které části, rozpočtového návrhu.
	Ještě k tzv. ostatním příjmům pod b. 1 f) – je třeba upřesnit zda-li tato částka zahrnuje též předpokládané sponzorské dary.
	
	Vzhledem k výše uváděným skutečnostem a připomínkám rozhodnuto, že návrh rozpočtu bude doplněn o žádané údaje, dále upraven dle zjištění v návaznosti na DPH, resp. případné organizační změny s tím, že bod programu schvalování rozpočtu bude zařazen na čelní místo programu únorové schůze představenstva. Do té doby platí rozpočtové provizorium přiměřeně reflektující stávající potřeby Komory.
Dr. Kyjovský připomíná, že každý z členů představenstva může v mezidobí do příští schůze formulovat další připomínky písemně.
	
	Předseda a dr. Snášelová předkládají návrh, aby s ohledem na výjimečné a nárazové akce v roce 2005, které nad rámec běžného rozpočtu zatěžují výdaje ČAK, bylo představenstvem usneseno, že ve smyslu čl. 6 písm. b) usnesení sněmu č. 5/1999 ve znění usnesení sněmu č. 3/2002, bylo možno na krytí nákladů vzdělávacích akcí pořádaných v roce 2005 pro koncipienty nebo advokáty, čerpat finanční prostředky až do výše 7 mil. Kč ze sociálního fondu. Předseda seznámil představenstvo s tím, že rezerva finančních prostředků pro krytí sociálních potřeb advokátů, resp. pro krytí nákladů vzniklých z mimořádných událostí,atd., k nimž je vedle vzdělávacích akcí účelově fond zřízen, je dostatečná. 

	Hlasováno:

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	 Představenstvo přijalo toto usnesení  č. 45/29/05: Pro krytí nákladů vzdělávacích akcí pro koncipienty a advokáty lze v roce 2005 vyčerpat z fondu sociálních potřeb finanční prostředky až do částky 7 mil. Kč, tj. ve smyslu čl. 6 písm. b) usnesení Sněmu č. 5/1999 ve znění usnesení Sněmu č. 3/2002.

	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. 


	předsedovi informovat o přijetí tohoto usnesení ministra spravedlnosti a ministra                

financí.


	 ad 7/ náměty členů představenstva

	Dr. Vychopeň informoval představenstvo o problematice Identity Card CCBE, což je karta, která je vydávána národní komorou se souhlasem CCBE a která slouží mj. k prokázání totožnosti advokáta v rámci EU a před evropskými justičními orgány. Tyto karty se vydávají v papírové i plastové podobě a je zapotřebí uzavřít smlouvu se CCBE o způsobu jejich vydávání, jejich druhu, číselné řadě apod.  Nato po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že záležitost připraví k projednání dr. Kyjovský. 

	V této souvislosti Mgr. Střížová apeluje na členy představenstva o pomoc při personálním obsazení místa vedoucího matriky. 

	Dr. Jelínek předkládá tři materiály vhodné k uveřejnění na webových stránkách v rubrice Odkazy advokacie. Dr. Jirousek konstatuje, po dotazu vůči představenstvu, že k takovému postupu nejsou námitky s tím, že materiály budiž předány dr. Chaloupkové k zajištění zveřejnění.

	Dr. Brož navrhuje, aby v souvislosti s debatou o užití prostředků ze sociálního fondu bylo uvažováno o finančním daru na účet nadace Člověk v tísni v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou v Asii. Dr. Jirousek, dr. Jelínek a dr. Brož navrhují jako relevantní částku 100 tis. Kč. Dr. Krym navrhuje, aby tento dar byl formulován v návaznosti na poděkování těm advokátům, kteří již finanční dary v dané souvislosti poskytli. Dr. Kyjovský namítá, že jde o poněkud populistický krok.

Hlasováno o daru 100 tis. Kč ze sociálního fondu:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	1

	Dr. Snášelové se ukládá, aby nejpozději do 20. ledna 2005 zaslala na účet nadace Člověk v tísni finanční částku daru v částce výše uvedené.

	Dr. Vychopeň seznámil členy představenstva s tím, že CCBE vydalo oficiální stanovisko k návrhu 3. direktivy o praní špinavých peněz a vyzvalo národní delegace k tomu, aby s tímto stanoviskem seznámily příslušné instituce a aby samy aktivně postupovaly proti přijetí tohoto návrhu na národní úrovni. Poté představenstvo jednomyslně pověřilo předsedu, aby se obrátil na příslušné instituce (MF, MSp, PS) a seznámil je s tímto stanoviskem CCBE.

	Dr. Jelínek připomíná svůj písemný návrh a žádá,  aby do programu příští schůze byl zařazen jednak bod: oslava 15. výročí svobodné advokacie, dále pak bod: projekt “Hájíme Vaše práva”.

	K tomu dr. Jirousek uvádí, že oslava už je připravována v návaznosti na slavnostní otevření Paláce Dunaj a v předjednané spolupráci s Ing. Gottlem, tj. v návaznosti na kolaudaci slavnostních prostor domu U Medvídků. V každém případě tyto body na program schůze zařazeny budou.


	 ad 8/ Pobočka Brno

	Dr. Jirousek a dr. Kyjovský seznámili představenstvo s konkrétní nabídkou prostor pro pobočku Brno, která předběžně splňuje všechna požadovaná kritéria. Jedná se o nebytové prostory objektu v centru Brna s tím, že dr. Jirousek požaduje, aby se členové představenstva dle svého zájmu s prostorami seznámili, a to buď 27. ledna 2005 v 8,30 hod. nebo v jiný termín po předchozí dohodě s dr. Kyjovským. Seznámit se s prostorami, případně s dalšími souvisejícími materiály je třeba tak, aby o věci mohlo být rozhodováno na únorové schůzi představenstva ČAK.

	Předseda poděkoval přítomným za účast a v 17,45 hod. schůzi představenstva ukončil.


	

