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   V ý p i s

						ZÁPIS

z jednání 1. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
7.–8.11. 2005

Jednání dne 7.11.2005:

Přítomni: 13,00 hod. - dr. Jirousek, dr. Brož, dr. Račok,  dr. Vychopeň, dr. Kindl, dr. Mokrý,
                                    dr. Poledník, dr. Kyjovský, dr. Smejkal, dr. Pejchal,  dr. Všetečka,
                                    dr. Žižlavský, dr. Miketa, dr. Krym, dr. Střížová, dr. Chaloupková, 
            dr. Uhlíř 
	   14,00 hod. - dr. Papež



	Ad 1/ Volba předsedy a místopředsedů představenstva ČAK

	Jednání zahájil JUDr. Brož ve smyslu čl. 8,odst. 6 usnesení ČAK 3/1999-organizační řád s tím, že přivítal přítomné členy představenstva a náhradníky. 

	Konstatoval, že je přítomno 10 členů představenstva a 4 náhradníci a představenstvo je usnášeníschopné. Poté navrhl, aby za předsedu představenstva byl, s ohledem na kontinuitu činnosti a rovněž nejvyšší počet hlasů obdržených na sněmu, zvolen JUDr. Vladimír Jirousek.  Volba bude provedena tajně. 
	Dále navrhl, aby délka funkčního období byla ve smyslu org. řádu 2 roky. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných protinávrhů, bylo veřejně hlasováno o  délce funkčního období předsedy a místopředsedů:

Hlasování:
Pro	-	10		Proti	-	0		Zdržel se -	0 

	Představenstvo přijalo usnesení č. 1//1/05 o tom, že předseda České advokátní komory a místopředsedové ČAK budou voleni na 2 roky funkčního období.

	Nato dr. Brož navrhl složení volební komise, a to  dr. Krym, dr. Mikš, dr. Sedlatý: Vzhledem k tomu, že nebylo protinávrhů, nechal dr. Brož o volební komisi hlasovat:

Hlasování:

Pro	-	10		Zdržel se	-	0	Proti	-	0	


Za dohledu volební komise byla provedena volba předsedy.

V přímých a tajných volbách byl předsedou ČAK zvolen JUDr. Vladimír Jirousek. Bylo odevzdáno celkem 10 hlasovacích lístků, z nichž bylo 9 platných a 1 neplatný. Z 9 platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 8 pro dr. Jirouska a v jednom případě se hlasující zdržel hlasování.
	Řízení schůze představenstva se poté ujal JUDr. Jirousek. Zahájil volby místopředsedů ČAK. Uvedl, že rovněž místopředsedové ČAK budou voleni přímou a tajnou volbou.

	Předseda dr. Jirousek přednesl návrh, aby vedle předsedy ČAK reprezentovali ČAK 4 místopředsedové, tzn. v intencích novely organizačního řádu. Jiný návrh z pléna nebyl vznesen. Nato přistoupeno k hlasování o návrhu – 4 místopředsedové:

Pro	-	10		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 2/1/05 o tom, že představenstvo České advokátní komory bude mít 4 místopředsedy.

	Dr. Jirousek z postu předsedy přednesl kandidaturu na místopředsedy ČAK bez určení pořadí:
JUDr. Jan Brož, JUDr. Michal Račok, JUDr. Petr Poledník, JUDr. Martin Vychopeň.


Za dohledu volební komise byly provedeny volby.

Výsledky voleb místopředsedů:

JUDr. Jan Brož, odevzdáno 10 platných hlasů, z toho 9 hlasů pro,  jeden člen se zdržel hlasování,
JUDr. Michal Račok,  odevzdáno 9 platných hlasů, z toho 6 hlasů pro, 1 hlas proti, dva členové se zdrželi hlasování,
JUDr. Petr Poledník, odevzdáno 10 hlasů, z toho 1 neplatný, 9 platných, z toho 7 pro, 2 se zdrželi hlasování,
JUDr. Martin Vychopeň, odevzdáno 10 platných hlasů, z toho 8 pro, 2 členové se zdrželi hlasování.

	Všichni navržení kandidáti byli zvoleni za místopředsedy představenstva ČAK.


Mimořádně vložena část bodu 2/ programu ze  dne 8.11.2005:

	Dr. Jirousek navrhl, aby vzhledem k časovým možnostem a za situace, kdy jsou přítomni všichni členové představenstva a vyjma dr. Mrázka všichni náhradníci představenstva, byla projednána část bodu 2/ programu, tzn. část programu nařízená původně na jednání dne 8.11.2005. K tomu členové představenstva bez připomínek – dr. Jirousek přistoupil k navrhovanému rozdělení kompetencí a odpovědnosti:


	Ad 2/ Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti ČAK a jmenování  
                    odvolacích kárných senátů.

Členové představenstva:

	JUDr. Vladimír Jirousek – stálý výkon předsednické funkce s dohledem na veškeré činnosti ČAK, řízení mediální politiky (ve spolupráci s tajemníkem ČAK), výchova a vzdělávání, organizace činnosti představenstva i aparátu Komory, výkon kontrolních funkcí, atd.;
	JUDr. Martin Vychopeň – organizace a kontrola chodu odboru mezinárodních vztahů, zastupování ČAK na mezinárodních akcích;
	JUDr. Antonín Mokrý – stálý zástupce ČAK a představenstva v CCBE, spolupráce s dr. Vychopněm na agendě odboru mezinárodních vztahů;
	JUDr. Milan Kindl, CSc. – zajišťování právních expertíz dle požadavků představenstva ČAK, zajišťování spolupráce s akademickou půdou (PF ZČU);
	JUDr. Petr Poledník – organizace a řízení pobočky Brno, sledování trestněprávní agendy a legislativy, spolupráce s odborem mezinárodních vztahů při zajišťování bilaterálních vztahů se Slovinskem, Chorvatskem, Makedonií atd. (včetně příp. vztahů s Ruskem), zajištění komunikace mezi představenstvem a výborem pro dějiny advokacie;
	JUDr. Michal Račok – legislativa, organizace relevantního lobbingu;
	JUDr. Vladimír Papež – tarif, průběžné zpracovávání související judikatury – vnitřní i vnější, novelizační práce a práce na komentovaném vydání tarifu; regionální politika pro Jč. kraj – z pozice zástupce regionálního zmocněnce JUDr. Smejkala;
	JUDr. Jan Brož – ekonomika ČAK, regionální politika pro Prahu, komunikace s ostatními subjekty justiční a příbuzné sféry;
JUDr. Aleš Pejchal – stálé sledování občanskoprávní a obchodněprávní problematiky (včetně OSŘ), koordinace chodu poradních orgánů ČAK, řízení komise ČAK pro rekodifikaci soukromého práva (vedení jak sekce pro občanské právo, tak sekce pro obchodní právo s přípravou případné reorganizace těchto sekcí do jedné) ;

	JUDr. František Smejkal – hospodaření ČAK, výběrová řízení, obchodněprávní problematika, regionální politika pro Jč. kraj;
	JUDr. Milan Kyjovský – matrika – ve vztahu k pobočce Brno určovací agenda, na úseku mez. vztahů deontologie, knihovnická agenda ČAK;

Náhradníci představenstva:

	JUDr. Michal Žižlavský – vzdělávání, lektorský tým a expertní tým (zaměření expertního týmu - tvorba interního informačního systému pro advokáty o právu EU platném na území ČR) – organizace vzdělávání - součinnost s odborem výchovy a vzdělávání, resp. v rámci fungování expertního týmu součinnost s odborem mez. vztahů; 
	JUDr. Radim Miketa – sportovní akce: organizace, koordinace, informační a související administrativní činnosti;
	JUDr. Jiří Všetečka – průběžné informace o činnosti LRV, veřejnosprávní problematika, tarif (na základě schválení představenstvem vedení sekce pro správní právo);
	JUDr. Petr Mrázek – regionální politika;
	JUDr. David Uhlíř – účast v komisi pro rekodifikaci soukromého práva, součinnost při reorganizaci knihovnické agendy ČAK (vymezení právního základu pro fungování knihovny ČAK v intencích „veřejné knihovny“).


Veškerá vymezená činnost bude prováděna v relevantní součinnosti s ostatními členy představenstva, resp. náhradníky představenstva, dle jejich působnosti a ve spolupráci s přísl. odbory Komory  a v návaznosti na jejich věcnou agendu.

Odvolací senáty představenstva ČAK:

1. senát	předseda: JUDr. Jan Brož, členové senátu: JUDr. David Uhlíř 
       JUDr.  Petr Mrázek
2. senát	předseda: JUDr. Milan Kyjovský, členové senátu: JUDr. Petr Poledník,                    
                                                                                                 JUDr. Radim Miketa.

JUDr. Jirousek výše uvedené kompetence a konkrétní odpovědnost jednotlivých členů představenstva a náhradníků představenstva projednal s každým členem představenstva a za přítomnosti všech členů představenstva, přitom všichni členové představenstva a náhradníci výše uvedené rozdělení odpovědností a kompetencí přijali a schválili.


	Poté přistoupeno opět k projednávání programu stanoveného na den 7.11.2005.

	Ad 3/ Pozastavení výkonu advokacie dle § 9/2 písm. a) ZA

Neveřejná část
---
Další věci na pořadu jednání dne 7.11.2005 nebyly, předseda poděkoval přítomným za účast a schůzi v 16,15 hod. ukončil s tím, že pokračování bude dne 8.11.2005 od 9,00 hod.


Jednání dne 8.11.2005:

Přítomni:  9,00 hod. - dr. Jirousek,  dr. Brož,  dr. Račok,  dr. Vychopeň, dr. Poledník, 
                                    dr. Kyjovský, dr. Mokrý, dr. Smejkal, dr. Pejchal, dr. Žižlavský,
                                    dr. Miketa,  dr. Krym, dr. Střížová,  dr. Patera, dr. Snášelová L.,
                                    dr. Mikš, dr. Sedlatý, dr. Trmalová, dr. Kovářová, dr. Mandák,
     			dr. Syka, dr. Chaloupková,
	    10,00 hod. - dr. Papež, dr. Všetečka , dr. Mrázek


	ad 1/  a) Kontrola úkolů 
36. schůze
otevření pobočky Brno dne 14.10.2005 – konstatováno, že úkol byl splněn; dále se konstatuje, že dr. Poledník, dr. Kyjovský a dr. Snášelová M. splnili úkoly zadané představenstvem;
setkání Komory se zástupci zahr. advokátních kanceláří dne 21.9.2005; dr. Vychopeń sděluje, že setkání proběhlo za výrazné účasti zástupců zahr. kanceláří;
v návaznosti na jednání se zahr. advokátními kancelářemi vzešel velmi aktuální problém, a totiž zdali společnosti s ručením omezeným registrované mimo území ČR mohou zřizovat pobočky v ČR za účelem výkonu advokacie, a to při jakém přístupu ČAK k celé věci. V tomto směru dr. Jirousek upozorňuje, že je vyzýván k tomu, aby Komora k dané problematice zaujala zásadní stanovisko v návaznosti na komunitární úpravu. Dr. Račok informuje, že při projednávání novely ZA v ústavněprávním výboru v PS ČR předložila dr. Dundáčková novelizační návrh upravující zřizování poboček uvedených společností na území ČR. K tomu postupně dr. Mokrý, dr. Kyjovský, dr. Žižlavský: v rámci diskuse upozorňují na velmi závažné problémy, jež se dané věci týkají, ať ve vztahu k výhradě veřejného pořádku, k případné odpovědnosti za škodu (zde je třeba zjevně distanční postup Komory když zápis pobočky a vlastní chod jde mimo ČAK) atd. Dr. Krym ještě upozorňuje na související firemní označení zejména zahr. kanceláří, jež je v rozporu z etickým kodexem (dr. Mikš sděluje, že tento problém se týká i českých kanceláří, přitom je ochoten připravit souhrnnou zprávu o stavu věci pro představenstvo);
s ohledem na aktuálnost dané otázky se dr. Račok a dr. Mokrý pověřují, aby zpracovali ve vztahu k návrhu dr. Dundáčkové odpovídající legislativní návrh a stanovisko včetně příslušné důvodové zprávy, která bude současně analytickým materiálem pro členy představenstva, které se touto otázkou bude zabývat na prosincové schůzi. Stanoviska, ať již v legislativním procesu nebo k Haarmann Hemmelrath LLP, budou operativně odsouhlasena k užití předsedou ČAK;
konstatuje se, že dr. Mrázek předložil koncepci reg. politiky, po rámcové informaci o rozpočtových předpokladech se mu ukládá, aby po projednání věci s reg. představiteli připravil přehledný harmonogram reg. akcí pro rok 2006 (vstupní rozpočtový předpoklad 250 tis. Kč pro každý region, řešení akcí nad limit – ad hoc). Projednání reg. politiky s jednotlivými zmocněnci se bude konat ve dnech 24.-25.11.2005 v Brně. Náklady dle zprávy z 31.10.2005 cca 25 tis. Kč – bez připomínek (v dalším probrat s vedením aparátu);

37. schůze
legislativní zpracování podílové odměny bylo provedeno, vyjde v nejbližším Věstníku ČAK;
poptávkové řízení na technické vybavení Paláce Dunaj: nabídky firem byly shromážděny, dr. Smejkalovi se ukládá, aby společně s dr. Střížovou a dr. Kovářovou zajistil výběrové řízení a vybral firmu pro realizaci vybavení. Termín: 31.12.2005;
předpis o vzdělávání: konstatuje se  nutnost posečkání jak se vyvine situace ve směru úpravy vzdělávání v novele ZA, přitom v návaznosti na informaci dr. Račoka o tom, že poslanci proti úpravě povinného vzdělávání brojí, je nutné, aby legislativní odbor připravil modifikaci předloženého návrhu, resp. alternativu ve smyslu předpisu o kontinuálním vzdělávání advokátů;
na závěr bodu kontrola úkolů dr. Kyjovský navrhuje aby počínaje 1.1.2004 byla v rámci jednoho materiálu koncentrována usnesení představenstva a doplňována v návaznosti na přijetí dalších usnesení tak, aby v jednom dokumentu byl přehled platných usnesení pro práci představenstva; tento námět byl přijat s tím, že se pověřuje sekretariát předsedy představenstva, aby přehled usnesení připravil a průběžně doplňoval (odpovídá: dr. Krym, E. Ševčíková).


vyhodnocení 4. sněmu advokacie

Předseda zhodnotil průběh sněmu s tím, že účast byla průměrná a odpovídající účasti na minulých sněmech, organizační zajištění ze strany ČAK – velmi dobré (problémy s technikou jdou mimo ČAK), vlastní průběh nevybočil z normálu, avšak ukazuje se, že pro další sněm bude vhodné připravit nový jednoduchý, přehledný a pokud možno kolize vylučující jednací řád, přitom výsledky voleb považuje dr. Jirousek za mandát k pokračování v koncepci nastoupené v roce 2004 s tím, že samozřejmě priority musí zohlednit jak tento mandát, tak obecné závěry obsažené v usnesení sněmu. 

K tomu dr. Střížová uvádí, že se při porovnání původní nabídky konání sněmu v KCP při zajišťování služeb ze strany společnosti Guarant a.s., organizující předchozí sněmy, která činila ve finančním objemu téměř 6 mil. Kč, se v Top Hotelu podařilo realizovat sněm včetně společenského večera a DPH za částku celkem 3,361.887, 30 Kč, a to vlastními silami aparátu ČAK za využití technického zázemí a služeb Top Hotelu.

Členové představenstva vyzváni k připomínkám – bez připomínek.

Dr. Jirousek připomněl materiál vypracovaný dr. Kyjovským, tj. materiál reflektující průběh sněmu, přitom má za to, že tyto alternativy by společně s návrhem nového jednacího řádu měly být připraveny v průběh roku 2008. Legislativní odbor a dr. Kyjovský se pověřují, aby si tuto agendu a daný termín vedli v patrnosti a nutnost zařazení této agendy do projednávání v roce 2008.
	

	ad 2/ Priority práce představenstva pro rok 2006

	Pokračování v reorganizaci, a to v oblasti systémové (knihovna, rozdělení kompetencí Praha-Brno, regiony) v oblasti personální (optimalizace personální struktury jednotlivých odborů) a profesionalizace určitých činností (viz BA)  a v oblasti technického zázemí a jeho využití v návaznosti na nákladovou stránku (technické vybavení školicích center, počítačová a jiná technika atd.).

Odpovědnost: předseda, tajemník, výkonná ředitelka, za představenstvo: dr. Brož, dr. Smejkal.

	Pokračování v aktivitách na poli legislativních procesu se zaměření na :
	rekodifikační proces soukromého práva a OSŘ

tvorbu zákona o mediaci
dokončení novelizační procedury ZA
vydání komentovaného ZA a komentovaného tarifu, vydání nové a úplné sbírky stavovských předpisu a rozhodných usnesení
dobudování systému relevantního lobbingu v rámci odboru legislativy
sledování a připomínkování úpravy justiční reformy a úpravy odpovídajících 
 vztahů v justici.

K celé věci se vyjadřuje dr. Vychopeń, že dává na zváženou, zdali by nemělo být usilováno o tom, aby ČAK byla připomínkovým místem. V tomto směru upozorňuje dr. Krym na problémy s tím související, zejména rozsah nesouvisející agendy, která by zatížila Komoru. Celou věc diskutoval s dr. Burešem, který ho upozornil na skutečnost, že subjekty – připomínková místa – mají speciální a stálé legislativní rady pro připomínkování jednotlivých zákonů. V té souvislosti dr. Jirousek uvádí, že od roku 2004 byl navozen takový faktický stav, kdy prakticky veškeré předpisy týkající se advokacie nebo s ní jakkoliv související jsou Komoře předkládány k připomínkám (ze strany MSp ČR, MF ČR, MP ČR).

V tomto směru dr. Jirousek navrhuje, aby k otázce, zda-li Komora má být či nemá být připomínkovým místem bylo přistupováno ad hoc dle momentálního faktického stavu. 
     Odpovědnost: dr. Račok, dr. Pejchal, dr. Všetečka, dr. Krym

	Přijetí stavovského předpisu o kontinuálním vzdělávání, přijetí koncepce vzdělávání pro rok 2006 při respektování zadání usnesením 4. sněmu – zaměření na oblasti, jež advokáty živí.

Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Žižlavský, dr. Kovářová – součinnost s odborem legislativy.

	Řešení pojišťovací agendy:

      a) výběrové řízení na makléřskou společnost pro rok 2007;
            b) aktivní účast při zajišťování optimálních podmínek pojištění advokátů pro rok 2007  
                (včetně zvažování nejrůznějších forem pojištění).
Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Krym, dr. Vychopeň, dr. Smejkal dr. Kyjovský - v návaznosti na  legislativní odbor

Dr. Krym všem členům představenstva a náhradníkům představenstva připomíná, že okamžikem, kdy tato priorita bude zveřejněna, budou mnozí členové atakováni zprostředkovatelskými firmami, aby je v rámci výběru preferovaly. Zdůrazňoval, že tento proces je velmi nebezpečný, až korupční, upozorňuje, že jen v tomto roce se na tajemníka kontaktovalo 12 firem. Je třeba vidět podstatu dané věci, která spočívá ne v tom, jaké výhody poskytuje makléř Komoře, ale v tom, které z podmínek pojistné smlouvy jsou pro advokáty nejpřijatelnější.  Odměna nabízená ze strany makléřských společností za součinnost Komory musí být v relaci k rozsahu a obsahu dané součinnosti, přitom jakákoliv vyšší částka jde v podstatě na úkor advokátů, neboť odměna makléře je vyplácena pojišťovnou, která odměnu vyplácí z pojistného zaplaceného advokáty. 

Dr. Vychopeň v návaznosti na danou prioritu dává ve veřejnou známost, že advokátní stav musí počítat s tím, že pojištění do budoucna bude dražší a podmínky pojistné smlouvy v relaci k současným méně výhodné. V tomto směru nelze jinak, než předpokládat návaznost na praxi v zemích EU, kde jednotlivé zajišťovny již prakticky prosadily nemožnost pojištění vázaného toliko na příčiny, přitom jsou vyžadovány podmínky typu že advokát nárokující pojistné plnění musí být pojištěným v době uplatnění nároku a musí platit pojistné ještě cca 6 let po skončení aktivní činnosti.  Limit částky pro pojištění se přitom bude pohybovat mezi 300-500 tis. EUR. 

	Vypracování a přijetí nové koncepce mezinárodní politiky (v návaznosti na reorganizaci odboru mezinárodních vztahů), a to při zaměření na splnění zadání 4. sněmu ČAK (informační systém o platném právu EU a mezinárodním právu na území ČR).

Odpovědnost: dr. Vychopeň, dr. Mokrý, dr. Trmalová, dr. Žižlavský

	Úplné zprovoznění pobočky ČAK v Brně při současném zavedení stálého vzdělávacího systému ve školicím centru v Brně. 

Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Poledník, dr. Snášelová M., dr. Kyjovský

	Rozvoj regionální politiky ČAK

Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Mrázek, dr. Miketa, dr. Střížová, dr. Snášelová M.

	Stabilizace a profesionalizace mediální politiky ČAK při respektování zadání usnesením 4. sněmu ČAK (BA, webové stránky, odborná média, veřejná média). Předpoklad: profesionální redaktor pro BA + konstituce nové  a operativní redakční rady (vázanost na výbor vnějších vztahů).

Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Mandák, dr. Chaloupková, dr. Krym a ve vztahu k naplňování webových stránek vedoucí jednotlivých odborů ČAK

V souvislosti s touto prioritou byla rozvinuta diskuse na téma právních informačních systémů výlučně pro advokáty a při optimálním využití jednak technických možností, jednak komerční efektivity, která se z dané agendy při spolupráci s přísl. partnerem nabízí. 

	Zahájení prací na optimalizaci vzdělávacího procesu koncipientů
	nová koncepce školicích celků – novela přísl. stavovského předpisu, resp. vypracování nového stavovského předpisu zaměřeného výhradně na vzdělávaní koncipientů ( viz fond pro vzdělávání koncipientů);

zpracování projektu znovuzavedení vhodné formy odborné soutěže pro adv. koncipienty;
vyhodnocení dosavadních výsledků adv. zkoušek s promítnutím do režimu zkušebních komisí a práce jednotlivých examinátorů;
Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Smejkal-zkoušky, dr. Žižlavský, dr. Kovářová

	Prezentační a historická činnost ČAK
	Projekt dějepisné analýzy historie advokacie v Zemích koruny české, Československu, ČSFR a v České republice, s cílem vydání souborného historického díla (projednat v návaznosti na 2. kongres o dějinách advokacie, zvážit možnou součinnost s notáři.

projekt  prezentační akce ČAK v podobě např. „zahájení soudního roku“ včetně odpovídající společenské akce (v tomto směru provést analýzu možné kontinuity a příp. navázání k projektu soutěže koncipientů)
	stavovský předpis o užívání advokátních talárů (povinně pro trestní řízení), tzn. s cílem povýšení důstojnosti stavu advokáta.
Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Balík-vedoucí výboru pro dějiny advokacie, dr. Všetečka, dr. Chaloupková, dr. Žižlavský, dr. Poledník a dr. Brož

Prohlubování komunikace se subjekty z justiční sféry apod. (zejména SU a NK)
	konzultace legislativních aktivit
spolupráce v oblasti vzdělávání
spolupráce v mediální sféře
Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Brož, dr. Chaloupková, dr. Račok a dle potřeb ostatní členové a náhradníci představenstva

Konstituce Výboru odborné pomoci a na ochranu zájmů advokátů
Odpovědnost za přísl. novelizaci usnesení o pomocných orgánech – dr. Krym, pověření ke zřízení a vybudování výboru včetně pravidel jeho fungování – dr. Sokol a dr. Toman (připomíná se, že o účast v tomto výboru projevili již zájem dr. Cilínková, dr. Brűckler a dr. Fűrst).

Hlasováno o přijetí přednesených priorit en bloc:

Pro	-	8	Proti	-	0		zdržel se	-	0

Předseda nechal hlasovat o přijetí priorit tak, jak jsou specifikovány pod body 1-12 viz výše:

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

Představenstvo přijalo usnesení č. 3/1/05:  Schvalují se priority práce představenstva dle zadání 4. sněmu ČAK ve znění výše uvedeném.

	Ad 5/ Uznávání jiné právní praxe

	K materiálu předloženém dr. Snášelovou Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání adv. zkoušky a o zápis do seznamu advokátů ve smysl zákonných požadavků (písemný materiál je přílohou zápisu z 1. schůze představenstva ČAK):
	Dr. Pejchal navrhuje, aby pod tzv. jinou praxi ve smyslu čl. II./3 předloženého materiálu byla zcela konkrétně zahrnuta činnost: český soudce u ESLP a český soudce u ESD včetně právních asistentů těchto soudců. Návrh odůvodňuje argumentací, že všechny tyto osoby se průběžně a komplexně zabývají jak národním právem, tak právem komunitárním a unijním, resp. dalšími právními režimy, tzn. tato praxe je vysoce kvalitní, navíc realizovaná v různých světových jazycích. Tuto praxi lze v současné době označit za svým způsobem ještě kvalitnější než jsou mnohé praxe specifikované v § 6/2 ZA. Po diskusi navrženo, aby stávající bod II./3 byl rozdělen na 3a) a 3b) s tím, aby praxe českých soudců byla posuzována samostatně, tzv. jiné právní praxe.
	Dr. Všetečka navrhuje, aby formulace „zkušenosti potřebné pro výkon advokacie“ byla nahrazena formulací „zkušenosti a znalosti pro výkon advokacie“.
	Dr. Jirousek dává k úvaze, jestli bez ohledu na to, zda-li při splnění zákonem předepsaných podmínek, případně uznané jiné praxe, je či není žadatel adv. koncipientem, neměla být předepsána účast na tzv. vstupním semináři zaměřeném na stavovskou problematiku a stavovské předpisy. 
	Po diskusi dále doporučeno, aby v bodu II./3a) a b) byla lhůta 6 měsíců nahrazena lhůtou 1 rok (dosud 2 roky).
	Dr. Vychopeň v bodě II./5 požaduje nahrazení formulace „zahraniční právní subjekt“ formulací „zahraniční subjekt poskytující právní služby“.
	Dr. Brož připomíná, že § 5/2 ZA není svou dikcí v souladu s čl. II./4 předkládaného materiálu – je nutno opravit.

	Dr. Trmalové se ukládá, aby pro představenstvo zajistila informaci o judikatuře ESD ohledně vztahu adv. koncipient – volný pohyb služeb, tzn. do jaké míry lze práci koncipienta považovat za službu.
	Dr. Snášelové se ukládá, aby pro příští schůzi představenstva všechny výše projednané a představenstvem přijaté připomínky zapracovala do materiálu tak, aby ten mohl být v úplném znění schválen. 

	Advokátní zkoušky: 
Neveřejná část
---
	 
	Na návrh dr. Snášelové bude navrženo doplnění týmu zkušebních komisařů pro stavovské právo takto: JUDr. Michaela Střížová a JUDr. Jan Mikš.


	Ad 4/ Odbor mezinárodních vztahů

Neveřejná část

	Dr. Vychopeň dále sděluje, že k 31.12.2005 v intencích předem přijatých reorganizačních kroků končí ve funkci vedoucí odboru mez. vztahů JUDr. Wurstová. S ohledem na dlouhodobost a kvalitu její práce je na místě pozvat jmenovanou za účelem poděkování a případné odměny (rozhodne předseda) na příští schůzi představenstva. Představenstvo bez námitek.

	Dr. Jirousek sděluje, že byl seznámen se základními rysy nové koncepce chodu odboru mez. vztahů a mez. politiky ČAK, vyhrazuje si projednání konkrétních bodů této koncepce za účasti: dr. Trmalová, dr. Vychopeń, dr. Mokrý a dr. Kyjovský s tím, že koncepce bude předložena ke schválení na příští schůzi představenstva.

	Dr. Vychopeň navrhuje, aby od 1.1.2006 byla do funkce vedoucí odboru mez. vztahů jmenována dr. Eva Trmalová a současně aby dr. Trmalová byla jmenována do funkce Information Office  v CCBE  za českou stranu.

	Po projednání v plénu představenstva dr. Jirousek jmenuje dr. Evu Trmalovou vedoucí odboru mez. vztahů ČAK od 1.1.2006. Dále představenstvo jmenuje dr. Trmalovou do funkce Information Office v CCBE za ČAK.


	ad 3/ Aktuální legislativa

	Dr. Jirousek přednesl návrh usnesení, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů (v návaznosti na zákonnou úpravu) a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním některých dalších listin na žádost advokátů (návrh usnesení tvoří přílohu zápisu) zpracovaný dr. Paterou.

	Dr. Krym připomněl, že paušální částka pro krytí nákladů spojených s vyhotovením kopie osvědčení (50,-- Kč), za další vyhotovení průkazu advokáta (100,--Kč) resp. za další výpis z matričního listu advokáta (100,--Kč), se skutečně vztahuje k nákladům na vyhotovení těchto listin, přitom se zdůrazňuje, že zásadně platí, že první vydání těchto listin a průkazů je realizováno ve prospěch advokáta na náklady Komory, tzn. v daném případě jde o druhé a další vydávání těchto listin. Připomíná se, že v souvislosti zejména s tendry některé kanceláře i více než 1x ročně požadují např. výpisy z matričních listů, jež nesmí být starší určitého data, přitom jde o operativní vyhotovení např. osvědčení pro 24 advokátů, kteří tvoří sdružení dané kanceláře.
	K tomu dr. Uhlíř dává na zvážení, zda-li administrativa spojená s vybíráním a registrací (účtování apod.) těchto úhrad nebude nákladově náročnější než příjem z těchto úhrad. Nato dr. Mokrý upozorňuje, že v evropských advokaciích jsou tyto poplatky výrazně vyšší a v žádném případě se nevážou na příspěvky advokátů na činnost komory.

	Dr. Jirousek upozorňuje, že jde svým způsobem o servisní činnost a nad limit navržených částek by náhrady rozhodně nestanovil.

	Po ukončení diskuse hlasováno o návrhu usnesení tak, jak spec. výše, s tím, že toto usnesení bude zveřejněno v nejbližším Věstníku.

Hlasováno:

Pro	-	9		Zdržel se 	-		Proti	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení  č. 4/1/05: schvaluje se usnesení představenstva ČAK č. 9/2005 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů (v návaznosti na zákonnou úpravu) a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním některých dalších listin na žádost advokátů ve znění zpracované dr. Paterou.

	Dr. Patera přednáší zprávu o výsledcích jednání ve věci připravovaného zákona o mediaci, tzn. jednání, jež proběhlo za účasti dr. Račoka a dr. Patery na MSp ČR s náměstkem dr. Králem. Toto jednání navazovalo na dopis předsedy ČAK, kterým byly odmítnuty principy návrhu předkládaného MSp ČR v rámci projektu Mediace – lepší je se nesoudit. Dr. Patera sděluje, že zástupce ministerstva akceptoval připomínky jak ve sféře kvalifikační, tak uznání právní odbornosti advokátů s tím, že bylo navrženo, že ČAK se bude přímo podílet na přípravě finálního návrhu zákona o mediace. Toto bylo akceptováno s tím, že zároveň byl rozšířen předmět mediace v intencích mj. navrhované směrnice EU - též obč. a obch. právo resp. při negativním vymezení – např., že nebude dopadat na trestněprávní problematiku. Dr. Patera bude daný vývoj sledovat, legislativní odbor spolupracovat na dikci návrhu a představenstvo bude průběžně informovat.

	ad 6/ Běžné věci

	Dr. Jirousek informoval členy představenstva o problematice, která se váže k pobočce Brno. A to zejména o uzavření smlouvy na dodávku počítačové a další techniky pro zajištění chodu pobočky (smlouva s firmou Legia spol. s r.o. – konečná cena po realizaci výběrového řízení 481.000,-Kč včetně DPH), dále o uzavření smlouvy s Úřadem veřejného ochránce práv – předmět smlouvy: pronájem místností kongresového centra ombudsmana, rozsah – 3 kalendářní dny v každém kalendářním měsíci, vyjma červenec, srpen, nájem 2.000,-Kč/1 den. 
	Dr. Kyjovský připomíná, že již bylo vydáno stavební povolení na vybudování seminárního centra v 2. patře pobočky. 
	Představenstvo dále vzalo na vědomí, že po ukončení nájmu na PF MU v Brně fakulta neakceptovala nabídku odkoupení nábytkového zařízení kanceláří, to budiž přednostně nabídnuto k odkoupení advokátům, resp. dalším zájemcům. Zajistí dr. Snášelová M.

	Odvolacím kárným senátům byly přiděleny jednotlivé spisy:

Neveřejná část
---

	Na návrh dr. Poledníka se rozvinula diskuse na téma uveřejňování oznámení o úmrtí advokátů a významných životních jubileí v Bulletinu advokacie. Doporučeno, aby vedoucí odboru matriky se v takovém případě vždy spojil s přísl.  regionálními zmocněnci, zda v BA uveřejnit oznámení o úmrtí se stručným životopisem nebo krátkým připomenutím zásluh, totéž v případě životního jubilea dotyčného advokáta. K tomu by sloužila zvláštní rubrika v BA. Představenstvo by rozhodlo o zveřejnění oznámení o jubileu nebo úmrtí advokátů, jejichž činnost byla celospolečensky významná, a to mimo zmíněnou rubriku.

	Dr. Brož ještě připomíná otázku užívání obchodní firmy pro společnosti poskytující právní služby, a to ve vztahu k podnětu kontrolní rady, viz přípis dr. Holce z 24.6.2005 a iniciace dr. Kryma při dnešním jednání představenstva. Ukládá se, aby tato agenda byla zařazena na program lednové schůze představenstva ČAK.

	Další náměty k projednání nebyly, předseda poděkoval přítomným za účast, další jednání bude 12.-13.12.2005 a v 16,45 hod. schůzi ukončil.




Zapsala: Eva Ševčíková		Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym


