

ZÁPIS

z jednání 36. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
12.–13.9. 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jednání dne 12.9.2005:

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

    
	ad 1/ Projednání pozastavení výkonu advokacie dle 9/2 ZA

Neveřejná část
--- 


Jednání dne 13.9.2005:

Přítomni:  od 9,00 hod. - dr. Jirousek, dr. Brož, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Karas, dr.  
                 Kyjovský, dr. Papež,  dr. Poledník, ,  dr. Krym,  dr. Sedlatý, dr. Patera,
                 dr. Střížová, dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Snášelová L. 
 	     od 13,00 hod - dr. Jelínek, dr. Mrázek

	Z technických důvodů došlo k prohození bodů 1) a 2) programu.

ad 2/ Aktuální legislativa

	Dr. Račok a dr. Patera přednesli návrh doplnění § 9 ZA, zpracovaný na podnět dr. Sedlatého, tj. ohledně možného pozastavení výkonu advokacie advokátovi, který se nedostavuje k řízení před kárný senát, přitom skutečnosti vytýkaného jednání jsou natolik závažné, že ohrožují důvěru v řádný výkon advokacie. K předloženému návrhu uvedl dr. Krym, že považuje za vhodné, aby došlo k záměně pořadí kumulativních důvodů s tím, že jako primární musí být právě ten důvod, jenž podmiňuje ohrožení důvěry v řádný výkon advokacie. K této připomínce bez námitek. Dále dr. Vychopeň upozorňuje na vhodnou stylistickou úpravu dikce pod § 9, odst. 3 písm. a) („spočívající na straně“). Opět bez připomínek. Představenstvo jednomyslně doporučilo prosazovat předložený a dle výše uvedených poznámek upravený návrh v rámci legislativního procesu novely ZA.

	Dr. Račok informuje o jednáních s jednotlivými poslanci a jejich názorech na předkládanou novelu ZA a dalších připomínkách ČAK s tím, že dnešního dne ještě proběhne jak na úrovni místopředsedy, tak na úrovni předsedy, řada dalších jednání. V tomto směru představenstvo vzalo informaci na vědomí s tím, že zmocňuje jednající členy představenstva k případným úpravám dílčích a dodatečných návrhů tak, aby v případě zjištění neprůchodnosti dílčích návrhů tyto neprosazovali za situace, že by návrhy ohrožovaly přijetí prioritní podstaty novely. 

     Dr. Patera předložil k rukám předsedy základní návrh usnesení představenstva o systému dalšího vzdělávání advokátů, zpracovaný na základě věcného návrhu schváleného představenstvem. Ukládá se tajemníkovi Komory, aby zajistil rozeslání návrhu všem členům představenstva k další diskusi. Projednání návrhu usnesení – říjnové zasedání představenstva ČAK.

	ad 1/ Zpráva o pobočce Brno
Dr. Jirousek konstatuje písemnou informaci dr. Marie Snášelové o stavu prací při budování pobočky ČAK v Brně v Kleinově paláci:
	stavební práce probíhají uspokojivě, sádrokartonové příčky jsou postaveny, el. instalace před dokončením. Byly zavedeny pravidelné kontrolní dny ohledně drobných zednických prací a dovybavování pobočky; 

je připravována realizace interiérů, zajišťováno nové osvětlení, zprovoznění telefonní sítě atd., vše v součinnosti s dr. Střížovou a arch. Daňkovou;
byl předložen návrh řešení počítačového vybavení firmou Legia s.r.o., který je provázen cenovou nabídkou. V tomto směru  se dr. Střížová pověřuje operativním provedením poptávkového řízení vzhledem k možnému posouzení cenové nabídky v relaci k úrovni počítačového vybavení. O výsledku bude dr. Střížová informovat představenstvo na říjnové schůzi, přitom se zdůrazňuje, že vybavení proběhne ve dvou etapách, zvlášť ve 4. NP a návazně v 5. NP.

Dr. Snášelové se ukládá, aby minimálně 1x týdně informovala tajemníka a ředitelku dr. Střížovou o stavu prací na pobočce v Brně, dr. Střížové se ukládá povinnost operativní součinnosti při zajišťování realizace zejména interiérových prací a prací na nutném vybavení pobočky tak, aby pro brněnskou advokátní veřejnost mohla být pobočka alespoň v rozsahu 4. NP „ukázkově“ předvedena do 15.10.2005 s tím, že dr. Snášelová a dr. Střížová určí nejpozději do konce září pevný termín prezentace pobočky. Předběžně a po konzultaci s dr. Poledníkem a dr. Kyjovským předseda ukládá, aby případná exkurze prostor bez ohledu na termín ukončení prací (13.10.2005) mohla navazovat na celokrajský seminář pořádaný dne 12.10.2005, oficiální otevření pobočky pak aby bylo naplánováno pokud možno na 14.10.2005 v odpoledních hodinách. Zdůrazňuje se, že jde o předběžné termíny, jejichž uskutečnění bude vázáno na možnosti s ohledem na průběh prací (dr. Střížová upozorňuje na předávací procedury a vázanou odpovědnost dodavatelů). 
S ohledem na závažnost řešení problematiky spojené s pobočkou Brno se dr. Poledníkovi a dr. Kyjovskému ukládá, aby vykonávali za představenstvo kontrolu průběhu prací a úkolů, jinak se zdůrazňuje, že exekutiva byla svěřena již jmenované ředitelce pobočky dr. Marii Snášelové, která své povinnosti vykonává v podřízenosti k tajemníkovi a v součinnost s výkonnou ředitelkou ČAK dr. Střížovou.
Dr. Poledníkovi a dr. Kyjovskému se ukládá, aby zajistili též organizaci otevření pobočky a společně s dr. Snášelovou vymezili okruh pozvaných osob s ohledem na kapacitu.

ad 3/  Mezinárodní vztahy
Dr. Vychopeň informoval o setkání s předsedou Federální komory advokátů v Rusku dr. Semjaněnkem. Informoval o vhodnosti projektu spolupráce, a to mj. s ohledem na nejrůznější možné formy uplatnění českých advokátů v Rusku, včetně např. lektorských služeb. Dr. Jirousek informoval, že se s předsedou Semjaněnkem setkal, přitom z tohoto setkání vzešlo pozvání pro předsedu a další 4 členy představenstva k návštěvě Ruské komory. Dr. Jirousek vyzval členy představenstva, aby k jeho rukám signalizovali zájem o účast na této návštěvě. Dr. Semjaněnko zcela cíleně zaměřil svoji návštěvu na prohlídku Vzdělávacího střediska a požádal o součinnost při formování vzdělávacího systému a zázemí v Rusku. Dr. Poledník celý tento projekt podpořil s tím, že už dlouhodobě prosazuje nutnost dané spolupráce. Dr. Poledníkovi se ukládá, aby ve spolupráci s dr. Vychopněm připravil projekt navázání kontaktů a případných možných forem spolupráce s Ruskou komorou.
Dr. Jirousek informoval o průběhu konference CCBE v Dubrovníku, zejména o přijetí rozhodnutí CCBE nedoporučit zařazení advokátních služeb do Směrnice EU o službách na vnitřním trhu. V návaznosti na to proběhlo jednání mezi ČAK (předseda, dr. Patera) a zástupci MPO, přitom, rozhodnutí CCBE jim bylo tlumočeno jakožto zároveň stanovisko ČAK a toto stanovisko bylo v intencích rozhodnutí CCBE též náležitě argumentováno (primárně: advokacie není toliko ekonomickou službou). Dále dr. Jirousek informoval o projednávání problematiky odměňování advokátů v závislosti na výsledku sporu s tím, že většina členů CCBE prosazuje návrat k možnosti této formy odměny. V tomto smyslu též zaujal legislativní odbor stanovisko k písemné žádosti CCBE a dr. Vychopeń, resp. dr. Mokrý se pověřují, aby toto stanovisko zastávali na dalším jednání CCBE (říjen 2005).
Dr. Brož připomíná, že v komentáři k etickému kodexu (BA listopad 1996, strana 38) se přímo konstatuje, že v daném směru podílové odměny bude sledován vývoj úpravy a stanovisek v zemích EU a na základě tohoto vývoje bude přistoupeno k případným novelizacím.  S ohledem na jednoznačné stanovisko představenstva – návrat k podílové odměně v závislosti na výsledku (pactum de quota litis) – a za účelem souladu stanoviska představenstva se stavovskou úpravou se legislativnímu odboru ukládá, aby na říjnové zasedání představenstva připravil návrh novely etického kodexu. 
Dr. Vychopeň na závěr sděluje, že dne 21.9.2005 v 15,00 hod. jsou pozváni na Komoru zástupci zahraničních advokátních kancelářích za účelem zahájení komunikace mezi Komorou a těmito kancelářemi (zahraničními advokáty) a případné spolupráce. Dr. Jirousek navrhuje provázet tuto první konzultační schůzku nabídkou účasti členů těchto kanceláří v pomocných orgánech Komory. Všichni členové představenstva jsou k této schůzce zváni, zájem ať sdělí dr. Vychopňovi.

ad 4/ Výchova a vzdělávání
V úvodu tohoto bodu seznámil dr. Jirousek představenstvo s tím, že počínaje dnem 1.9.2005 byla dr. Kovářová oficiálně jmenována do funkce vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK.
Dr. Kovářová předkládá písemnou informaci o  akcích připravených odborem výchovy a vzdělávání na 2. pololetí 2005. Konstatuje se, že vytíženost vzdělávacího střediska v Paláci Dunaj vysoce překračuje původní předpoklady (cca 16 akcí měsíčně – vše v plné obsazenosti) a za těchto okolností představenstvo ukládá, aby případní zájemci o podnájem byli odkazováni s odůvodněním vytíženosti, resp. aby případný podnájem pro třetí osobu byl sjednán toliko výjimečně a z důvodů zvlášť zřetele hodných. Toto rozhodnutí může přijmout buď předseda nebo tajemník, v nepřítomnosti výkonný ředitel. Jinak představenstvo odsouhlasilo tabulku nájemného, která byla předběžně přijata v první polovině roku 2005, avšak s tou úpravou, že nájem malého sálu bude činit 1.500,-Kč/1 hodina nebo 9.000,-Kč za celodenní nájem. 
Dr. Jirousek konstatuje písemnou zprávu dr. Marie Snášelové o připravovaných akcích v přednáškovém sále Veřejného ochránce práv v Brně s tím, že přípravou těchto akcích byl splněn úkol „nastartování“ pravidelných vzdělávacích programů v sídle ombudsmana. Dr. Kovářové se ukládá, aby s dr. Snášelovou koordinovala zveřejňování akcí a techniku přihlášek na webových stránkách ČAK a zároveň, aby ve vzájemné součinnosti dr. Kovářová a dr. Snášelová rozhodovaly o programu vzdělávacích akcí.
Dr. Kovářová dále předkládá kalendář akcí pro koncipienty. Představenstvo veškeré zprávy o akcích bere na vědomí a kalendář akcí schvaluje bez připomínek.  
Dr. Kovářová poté nastolila diskusi jednak o uznávání jiné právní praxe advokátním koncipientům a jednak o problematice připouštění žadatelů k advokátním zkouškám za situace, kdy tito nejsou advokátními koncipienty či osobami vyjmenovanými v ust. § 6/2 ZA. Dr. Račok podotýká, že jde o otázku politického náhledu představenstva na tyto otázky a politického rozhodnutí představenstva. V té souvislosti dr. Papež připomíná sdělení představenstva uveřejněné v částce 2/1997 Věstníku a v částce 2/2003 Věstníku, přitom dr. Snášelová informuje, že byla ustavena komise, jež návrhy změn předloží představenstvu v říjnu 2005. Dr. Račokovi, dr. Papežovi a dr. Snášelové se ukládá tyto otázky sledovat tak, aby pro nové představenstvo po sněmu byl připraven materiál k přijetí nového stanoviska, jež bude reflektovat zájmy ČAK – samozřejmě v intencích zákonné úpravy.
Dr. Jirousek se dotázal na stav zajištění postupného technického vybavení Vzdělávacího střediska v Paláci Dunaj. Dr. Střížová sděluje, že byla rozběhnuta poptávková řízení, dr. Jirousek požaduje, aby poptávkovým řízením byl vyžadován komplexní projekt technického vybavení pro vzdělávací středisko, aby mohlo být rozhodnuto o etapovitém objednávání jednotlivých komponentů v relaci na rozpočtové možnosti ČAK. Ukládá se, aby poptávkové řízení ve vymezeném směru bylo ukončeno do 30.9.2005 (dr. Střížová, dr. Krym, dr. Kovářová). 
Dr. Jirousek na závěr dopoledního programu jednání ukládá dr. Krymovi zpracování tarifu odměňování lektorů ve stávajícím rozmezí 800 - 2.500,-Kč/1 hodina. Návrh předloží předsedovi ke schválení. Informace pro představenstvo říjen nebo listopad 2005.
Dr. Kovářová seznámila členy představenstva s možným projektem – šperk ve formě loga ČAK pro příslušníky advokátního stavu. Byl předložen vzorek pánského šperku (prodejní cena cca 750,-Kč) s tím, že dámský šperk se zirkonem k dispozici není, ale u něj by se cena pohybovala kolem cca 1500,-Kč. Po diskusi rozhodnuto, aby v omezené sérii (pánský vzorek – 100 ks, dámský vzorek – 50 ks) byl šperk výrobní firmou nabídnut advokátů k prodeji v rámci sněmu pro otestování zájmu. S firmou bude dohodnuto, že případný zbytek odkoupí ČAK pro účely prezentace např. vůči zahraničním hostům, v případě zájmu ze stranu advokátů bude naopak dohodnuta výroba na objednávku přes ČAK, tj. při autorizaci, že objednatel je advokát a při exkluzivitě dané výroby pro členy ČAK. O projektu nechal předseda hlasovat:
Pro	-	8		Zdržel se	-	1

ad 4a/ Koncepce regionální politiky
Dr. Mrázek předložil písemně zpracovanou koncepci regionální činnosti ČAK. K zásadám a principům koncepce nejsou připomínky a představenstvo tuto koncepci přijímá s tím, že doplnilo oblast zahraniční spolupráce o zdůraznění, že jde primárně o přeshraniční spolupráci (např. Č. Budějovice – Linec).
Dr. Mrázkovi se ukládá, aby s koncepcí seznámil regionální zmocněnce a uložil jim zpracování plánu akcí pro rok 2006 s rámcovým rozpočtovým předpokladem – odevzdání plánu nejpozději do konce roku 2005. Dr. Kyjovský v souvislosti s koncepcí navrhuje oficiální zavedení termínu regionální zmocněnec, když tato formulace odpovídá cílům sledovaným v rámci regionální politiky ČAK. Dále dává ke zvážení případnou diferenciaci rozpočtových prostředků dle počtu advokátů v daném regionu. V tomto směru je toto stanovisko vnímáno jako předčasné s ohledem na výši uvažovaných rozpočtových prostředků – v řádu statisíců (o výjimkách v případě akcí ad hoc může rozhodnout představenstvo).
Dr. Krymovi se ukládá, aby v intencích koncepce připravil změnu kancelářského řádu pro předsedu ČAK.

ad 5/ Zpráva o Národním večeru v rámci konference IBA
Mgr. Lorencová přednesla komplexní informaci o připravenosti organizace kongresu IBA. Seznámila členy představenstva s rámcovým programem v týdnu od 26.-30.9.2005 a informovala též o souběžných akcích zajišťovaných ve spolupráci IBA-ČAK výhradně pro ČAK a z jejího podnětu (seminář 24.9.-Evropské společnosti, 30.9.-Evropské soudnictví), 26.9.- v odpoledních hodinách přednáška A. Lustiga pro hosty IBA pořádaná ze strany ČAK. Dále byla připomenuta skutečnost ohledně sponzoringu (celkový objem sponzorských příspěvků jak ve finančních prostředcích, tak v naturálním plnění – cca 2 mil. Kč). Byly zmíněny problémy s nájemní smlouvou (přesuny prostor), přitom mírné navýšení nákladů za nájem je kompenzováno sponzoringem. Specifikou věci je zajišťování media promotion ze strany ČAK, přitom hotové výdaje hradí IBA, ČAK zajišťuje vlastní pracovní výkony, což je vykryto výhodami při účasti členů ČAK na jednotlivých akcích v rámci kongresu (zajištění volných vstupů pro vybrané advokáty, s nimiž jsou dohodnuty výstupy ve formě článků pro BA, resp. zpráv pro ČAK).  Pro úplnost se konstatuje, že na media promotion se podílí mgr. Lorencová a dr. Chaloupková, s tím, že významným partnerem v této problematice jsou zástupci e-práva.

ad 6/ Běžné věci
Dr. Kyjovský navrhuje přípravu výběrového řízení pro knihovnici pro pobočku v Brně v tom smyslu, aby byl včas podán příslušný inzerát. Předsedovi a dr. Střížové se ukládá, aby v návaznosti na vývoj prací v Brně příslušné výběrové řízení připravili a inzerát byl nejpozději do konce listopadu 2005 uveřejněn v přísl. periodiku.
Dr. Krym seznámil představenstvo s jednáním s ČP a.s. a s písemným stanoviskem ČP a.s. k dohodě o úhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení věci ze všech pojištění z odpovědnosti za škody provozovaných ČP a.s. a úhradě nákladů obhajoby v trestním řízení, které je vedeno proti osobě pojištěné odpovědnostním pojištěním. Připomíná, že tato dohoda byla uzavřena 8.5.1991 a původně se podle ní řídila úhrada nákladů právního zastoupení při smírném vyřízení zejména tzv. povinného ručení.
Nato reagoval dr. Karas s tím, že nesouhlasí s takto obecně formulovaným stanoviskem, zejména proto, že v konkrétním případě by pak mohlo docházet z důvodu zájmu advokáta na tom, aby mu byla odměna za právní zastoupení přiznána pojišťovnou přímo, k nedůvodnému zvyšování požadavků na pojistné plnění či k jiným úkonům, na jejichž základě by prokazoval aktivní participování na prokazování uplatňování nároků poškozených. Dále doporučuje, aby ve sporných případech byl využit čl. 6 zmíněné Dohody o tom, že věc bude předložena ad hoc komisi složené ze zástupců pojišťovny a ČAK. 
Po diskusi předseda ČAK konstatuje, že problematika spojená s danou dohodou je relativně komplikovaná a na doporučení členů představenstva ukládá dr. Krymovi, aby v intencích diskuse vedl jednání s ĆP a.s. o případné novelizaci dohody, to vše s tím, že na základě výsledku tohoto jednání bude předmětná otázka opětovně zařazena na pořad schůze představenstva. 
Neveřejná část - stanovisko představenstva k zápisu žadatele do seznamu advokátů
---

Dále dr. Krym tlumočil dotaz vedoucího matriky dr. Moce na množící se žádosti zápisů do seznamu advokátních koncipientů u tzv. zahraničních advokátů. Po krátké diskusi představenstvo zaujalo takové stanovisko, že se pozastavují další zápisy do seznamu adv. koncipientů vykonávajících praxi u zahr. advokátů (ust. § 5a ZA) – ostatní problémy se zápisy koncipientů u zahraničních advokátů a u evropských advokátů budou předmětem jednání následující schůze představenstva. V této souvislosti dr. Jelínek navrhuje, aby mez. odbor poskytl představenstvu informace o tom, jaká je praxe ve vybraných zemích EU, zejména sousedních zemích a VB.
Dr. Kyjovský požaduje, aby při těchto zápisech byla zohledněna také zásada reciprocity.
Dr. Krym požádal představenstvo o stanovisko k dotazům advokátů, zda mají poskytovat finančním úřadům údaje o klientech i případech, které vyřizovali, tehdy, kdy u klienta probíhá daňové řízení. Po krátké debatě představenstvo zaujalo stanovisko v tom smyslu, že odpovědí by měl být poukaz na zákonnou povinnost mlčenlivosti a tedy advokáti nejsou povinni informace podávat. 
Nato bylo rozhodnuto o přidělení spisů odvolacím kárným senátům:
Neveřejná část
---

Další náměty k projednání nebyly, předseda dr. Jirousek poděkoval přítomným za účast a jednání 36. schůze představenstva ČAK v 17,00 hod. ukončil.
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