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							ZÁPIS

z jednání 12. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
13.-14.11. 2006

Jednání dne 13.11.2006:

Přítomni:  13,00  dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Vychopeň, dr. Brož,  dr. Račok, dr. Pejchal,
                  dr. Papež,  dr. Smejkal, dr. Mokrý, dr. Sedlatý, dr. Uhlíř, dr. Miketa, dr. Všetečka,    
                 dr. Žižlavský, dr. Krym,  dr. Syka,  dr. Chaloupková 
	    14,00 dr. Střížová,  dr. Patera, dr. Justoň, dr. Kovářová

	ad 1/ Pozastavení výkonu advokacie dle § 9/2 písm. c) ZA

Neveřejná část

----


ad 2/ Legislativa

Usnesení o změně etického kodexu – obchodní jména advokátních společností

Dr. Račok zahájil diskusi o návrhu usnesení referátem o vzniku předkládaného návrhu, zejména poukázal na obšírnou analýzu tohoto návrhu po přijetí věcného záměru ze strany členů KR, KK a ze strany kolegia. Po referátu návrhu usnesení v komplexu jednotlivých komponentů byla zahájena diskuse o dikci článků návrhu.

Čl. 23/1 – dr. Žižlavský upozorňuje na skutečnost, že s ohledem na užití slůvka „pouze“ a následně na dikci, že k dodatku jsou příkladmo přiřazeny toliko označení vyjadřující výkon advokacie, má za to, že by měla být provedena taková úprava, aby bylo jednoznačně dáno, že součástí názvu vedle jména a vedle označení advokátní činnosti, může být součástí jména skutečnost vyjadřující, že členy sdružení jsou též osoby v názvu nevyjmenované, tj. např.  formulací „a partneři“ , „a společníci“ etc.
Dr. Pejchal navrhuje, aby při demonstrativním výčtu označení advokátní činnosti bylo v čl. 23/1 vypuštěno slůvku „nebo“ a užita stejná formulace jako v čl. 23/2, tzn. příkladmá označení oddělená toliko čárkami. Navíc se domnívá, že i v čl. 23/1 by byť v příkladmém výčtu, měla být užita formulace „advokátní kancelář“.
Dr. Krym připomíná znění přísl. ustanovení ZA (§§ 12, 14/3) a je přesvědčen, že užití formulace „může obsahovat pouze“ je v rozporu se zněním zákona. Navrhuje se úprava formulace např. nahrazením uvedené formulace slovem „obsahuje“. 

Po diskusi přijaty tyto úpravy předloženého návrhu:

čl. 21/1; čl. 21/2; čl. 22/3; čl. 23/1: formulace „může obsahovat“ se nahrazuje formulací „obsahuje“.

v čl. 23/2 slova „může být součástí“ se nahrazují slovem „je součástí“;

v čl. 23/1 budou dvě povinné a jedině možné náležitosti společného jména sdružení, resp. firmy společnosti uvedeny taxativním výčtem použitím písm. a) a b) které zní: 

„a)  příjmení nebo jméno a příjmení (dále jen „příjmení“) alespoň jednoho ze současných nebo bývalých účastníků sdružení, popř. s dovětkem „a společníci“ nebo „a partneři“ a 

b) dodatek vyjadřující, že se jedná o sdružení jehož účelem je výkon advokacie, např. „sdružení advokátů“ , „advokáti“, „advokátní kancelář“;

 
v čl. 23/2 budou dvě povinné a jedině možné náležitosti společného jména sdružení, resp. firmy společnosti uvedeny taxativním výčtem použitím písm. a) a b) které zní: 

 „a) příjmení alespoň jednoho ze současných nebo bývalých společníků a 

b) dodatek vyjadřující, že se jedná o společnost jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie, např.  „advokáti“, „advokátní kancelář“, „společnost advokátů“;

v čl. 24 se slova „podle čl. 23 odst.1 a odst. 2“ nahrazují slovy „podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a čl. 23 odst. 2 písm. a)“;

v čl. 24 se na konci doplňuje odkaz „(čl. 23 odst. 1 písm. b) a čl. 23 odst. 2 písm. b)“;

v čl. 24a písm. e) se slova  „o advokátech, které advokát nebo společnost zaměstnávají v pracovním poměru (§ 15a zákona)“ nahrazují slovy „o zaměstnaných advokátech nebo jiných zaměstnancích advokáta nebo společnosti“;

v čl. 24a se doplňuje písm. i), které zní: „ (i) poskytování právních služeb v cizích jazycích“;

čl. 24b se na základě připomínky dr. Pejchala ruší;

v čl. 24c se za odst. 3) vkládá nový odst. 4), který zní: „(4) Užívání jiných údajů, než které jsou uvedeny v čl. 21 až 23, zejména údajů fantazijních,  v označení nebo firmě advokáta, v označení nebo firmě usazeného evropského advokáta, ve společném jménu sdružení nebo ve firmě společnosti je nepřípustné;  ust. čl. 24 tím není dotčeno“.

	Na dotaz předsedy ČAK, zda-li k návrhu ve znění výše uvedených změn a doplňků má ještě někdo z členů představenstva připomínky, se konstatuje, že žádné další návrhy změn a doplňků nejsou. Za těchto okolností nechal předseda představenstva hlasovat o návrhu usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení ČAK č. 1/1997 Věstníku, jímž se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ČR, ve znění pozdějších stavovských předpisů, a to o návrhu, který je nedílnou přílohovou součástí tohoto zápisu:
Hlasování:

Pro	-	9		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 28/12./2006 jímž bylo schváleno usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení ČAK č. 1/1997 Věstníku, jímž se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ČR, ve znění pozdějších stavovských předpisů, ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené znění usnesení je přílohou tohoto zápisu.
	Dr. Jirousek přednesl návrh usnesení představenstva ČAK, kterým se mají upravit stávající pravidla pro vydávání Věstníku ČAK, a to na základě sdělení finanční náročnosti ze strany hospodářského odboru o vydávání Věstníku v českém jazyce a třech cizojazyčných mutacích a současně na základě návrhu dr. Smejkala, aby Věstník byl vydáván toliko v českém jazyce, v jazyce anglickém francouzském a německém aby byla ve Věstníku učiněna toliko oznámení o tom, že předmětné stavovské předpisy jsou v těchto jazycích uveřejněny v el. podobě na webových stránkách Komory. Zároveň aby bylo upraveno, že pouze v případech, kdy o tom z důvodu závažnosti rozhodne představenstvo, byly tyto předpisy přísl. jazykových mutacích zveřejněny též v oznamovací části Věstníku. 
	V zhledem k požadavku přesnosti navrhuje dr. Brož, aby v navrhované dikci  čl. 3 písm.b) bod 8 bylo jasně řečeno, že oznámení se činí též v jazyce anglickém francouzském a německém. K tomu členové představenstva bez připomínek.

	JUDr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení  ČAK č. 1/2001 v aktuálním znění, a to návrhu jehož písemná podoba (včetně úpravy zapracované na základě výše přijaté změny čl. 3 písm. b) bod 8 je nedílnou součástí tohoto zápisu:

Hlasování:

Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 29/12./2006 jímž bylo schváleno usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usnesení ČAK č. 1/2001, kterým se upravují stávající pravidla pro vydávání Věstníku ČAK ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené znění usnesení je přílohou tohoto zápisu.


	Na žádost dr. Sedlatého, který omlouvá svou neúčast na zítřejší schůzi představenstva a se souhlasem přítomných členů představenstva, se do dnešního programu jednání přeřazuje bod 3/ programu dne  14.11.2006:  


	3/ Informace předsedy KK o výstupech ze společného jednání KR a KK ve dnech  
                1.-3.11.2006

	Dr. Sedlatý jednak omluvil nepřítomnost dr. Mikše, jednak podal ucelenou zprávu o výstupech ze společného jednání členů KR a KK. Zejména zdůrazňuje následující:

	byly přijaty legislativní návrhy k návrhu usnesení o změně etického kodexu, ty byly zpracovány písemně a následně prakticky v celém rozsahu zapracovány do návrhu jenž byl dnes předmětem jednání představenstva;

společně s členy KR byla projednána agenda kárných příkazů vydávaných ve smyslu ust. § 34a ZA. Na jedné straně byl kvitován přínos kárného příkazu (urychlení procedury), na druhé straně bylo zjištěno, že zhruba v 50% jsou příkazy napadeny odporem, a to v drtivé většině ze strany kárného žalobce. Bylo proto třeba vyložit si kritéria, za nichž se institut kárného příkazu užívá a dále kritéria, proč jsou naopak tyto příkazy napadány odpory. Projednání agendy vedlo k sjednocení alespoň základních kritérií pro vydávání kárných příkazů – bezúhonnost, přijatelná nedbalost, reflexní postoj advokáta k věci atd.; 
byla též dotčena problematika přípravných úkonů a v té souvislosti též přísl. lhůt. Bylo dohodnuto, že odůvodnění kárných žalob bude obsahovat doložení resp. popis vývoje věci tak, aby dodržení přísl. 6ti měsíční lhůty bylo objektivizováno. Na druhé straně se členové KR a KK shodli na tom, že je třeba prosazovat prodloužení 6ti měsíční lhůty na lhůtu minimálně 8mi měsíční. Jde o to, že agenda narůstá a mnohdy je v rámci předmětné lhůty těžce zvládnutelná;
členové KK se dále shodli na tom , že je nutné prosazovat, že jednání kárných senátů bude probíhat v k tomu zřízených místnostech, ať již v sídle ČAK v Praze nebo v sídle pobočky ČAK v Brně. Jde o to, že praxe, kdy si kárné senáty zvou účastníky kárného řízení do svých kanceláří, je překonána a svým způsobem nedůstojná.;
konečně se členové KK shodli na tom, že je třeba stanovit dobu pro sepis rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně a doporučit lhůtu pro sepis rozhodnutí kárného orgánu 2. stupně ( 2 měsíce, resp. 6 měsíců);
dr. Sedlatý ještě informoval členy představenstva o tom, že zaznívají ostré výtky vůči prodlevám v rozhodování kárných orgánů 2. stupně, když prakticky třetina agendy se dlouhodobě nalézá v odvolacím řízení (senát dr. Kyjovského);
dr. Sedlatý dále sdělil, že byla diskutována otázka úpravy kárného procesu v návaznosti na připravovaný seminář o advokátním soudnictví. Bylo konstatováno, že je v zájmu advokacie, aby takový seminář proběhl, tzn. s demonstrací chodu advokátního soudnictví v Německu prostřednictvím přísl. soudců a advokátů Saské advokátní komory, resp. saských soudních orgánů.


Další náměty k projednávání nebyly, předseda poděkoval přítomným za účast s tím, že v jednání bude pokračováno dle programu dne 24.11.2006 od 9,00 hod. a jednání v 16,30 hod. ukončil.


Jednání dne 14.11.2006:

Přítomni:   dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Vychopeň, dr. Brož,  dr. Mokrý, dr. Pejchal,
      dr. Kindl,  dr. Mrázek,  dr. Smejkal,  dr. Všetečka,  dr. Krym, dr. Střížová,
      dr. Marešová, dr. Syka,  dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Králová, dr. Moc,
      dr. Mandák, dr. Patera 

	10,00 dr. Uhlíř, dr. Miketa, dr. Papež, dr. Žižlavský
11,00 dr. Kyjovský, dr. Snášelová


Diskuse k informaci JUDr. Sedlatého z předchozího dne
 
Neveřejná část

----

	ad 1/ Kontrola zápisu z minulé schůze

	Dr. Jirousek informoval o korespondenci ve věci Codexisu, zejména o dopisech a oznámeních ze strany ASPI (k dispozici na sekretariátu), zároveň pak o reakci a stanovisku Codexisu. Následně bylo představenstvo informováno o nabídce ze strany prof. JUDr. Válkové (BECK) s tím, že na základě této nabídky bylo zahájeno jednání o spolupráci (odpovědný člen aparátu – dr. Chaloupková). Dr. Jirousek ještě informoval, že po shlédnutí školicího centra dr. Válkovou bude zvažována spolupráce v oblasti školicích akcí a souvisejících aktivit. 

	Stanovisko Notářské komory ČR ke spisové agendě advokáta po jeho úmrtí: notářská komora se ztotožňuje s názorem ČAK, že spisová agenda nenáleží do dědictví a toto stanovisko bude jak ze strany ČAK tak ze strany NK náležitě prezentováno odborné veřejnosti. 

	Dr. Všetečka splnil úkol a připravil pro členy představenstva vyjádření sekce veřejného a správního práva k osvědčením rektora ZČU jímž bylo nostrifikováno údajné studium na Zakarpatské státní univerzitě realizované ve spolupráci s Mezinárodní VŠ podnikatelství a práva v Praze s.r.o. Dr. Všetečka v té souvislosti zdůrazňuje, že osvědčení je závazným právním aktem, avšak je otázkou, za jakých okolností a na základě jakých důkazních podkladů o fakticky realizovaném studiu bylo vydáno. Pokud toto osvědčení by bylo toliko osvědčením jiného nostrifikačního osvědčení, jde samozřejmě o nicotný akt. Pokud by šlo o relevantní nostrifikační osvědčení, tzn. osvědčení skutečně absolvovaného studia na Zakarpatské univerzitě, bylo by třeba předmětný správní akt respektovat. Za těchto okolností se představenstvo dohodlo na tomto postupu: 

	předseda projedná s JUDr. Veseckou možnost přezkumu dle správního řádu na základě přísl. podání státního zastupitelství;

dr. Kindl předjedná možnost schůzky předsedy ČAK a rektora ZČU v Plzni za účelem projednání problematiky a zjištění podkladů, na základě kterých byla osvědčení v roce 2006 vydávána;
představenstvo jednomyslně rozhodlo, že pokud do dnešního dne byli na základě předložených osvědčení uznávajících studium na Zakarpatské univerzitě ve spolupráci s Mezinárodní VŠ  podnikatelství a práva v Praze s.r.o. zapsáni do seznamu koncipientů určité osoby, tyto budou vyškrtnuty (odpovědný dr. Moc) dle ust. § 37 odst. 3 ZA s tím, že v předmětných případech nechť se dotyční domáhají zápisu prostřednictvím soudních žalob;
v dané souvislosti se ještě tajemníkovi dr. Krymovi ukládá zjišťování rozhodných okolností o fungování Mezinárodní vysoké školy podnikatelství a práva v Praze s.r.o., když ze stávajícího výpisu z OR vyplývá, že předmětem činnosti je toliko zprostředkování studia, avšak na www. stránkách tato škola prezentuje oprávnění k nejen bakalářskému, ale i  magisterskému studiu v oboru práva. Dr. Kindl vylučuje, že by tato soukromá škola mohla mít příslušnou akreditaci k magisterskému studiu. Dr. Všetečka navíc sděluje, že pokud přísl. společnost s ručením omezeným užívá označení vysoká škola, je přesvědčen, že tato společnost k tomu nemá příslušný státní souhlas (ust. § 39 zák. č. 111/1998 Sb.).


Konstatuje se, že úkoly v oblasti legislativy byly splněny (viz zápis z jednání představenstva dne 13.11.2006).
Dále se konstatuje, že MSp ČR bylo zasláno stanovisko k ustanovování advokátů jako obhájců v trestních věcech (v souladu s rozhodnutím představenstva na minulé schůzi).
Dr. Brož sděluje, že jednání rozpočtového výboru bylo přeloženo na 21.11.2006 ve 13,00 hod. 
Stanovisko ke zprávě BIS bylo zpracováno a jednak poskytnuto ČTK, jednak sděleno v rámci tv šotu.
ad 4/ Informace odboru mezinárodních vztahů

Dr. Vychopeń podal obšírnou zprávu o činnosti MEZ odboru. Zejména: 
	dne 13.10.2006 se konalo zasedání stálého výboru CCBE (účast dr. Mokrý a dr. Králová – zpráva je přílohou v materiálech ke schůzi představenstva);

s ohledem na návrh rozpočtu CCBE pro rok 2007, kdy příspěvky jednotlivých delegací se zvyšují o 3% namísto původně předpokládaných 2,5%, bude činit příspěvek ČAK do rozpočtu CCBE pro rok 2007 částku 18.575 EUR. Tuto skutečnost bere představenstvo na vědomí a ukládá členům rozpočtového výboru, aby výše příspěvku byla při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2007 v uvedené výši zakomponována;
je projednáván návrh Charty k základním principům evropské právnické profese. K tomu se ČAK v průběhu projednávání opakovaně vyjadřovala. Lze předpokládat, že návrh bude v relativně krátké době přijat, pak bude dán členům představenstva ČAK k dispozici;
mez. odbor vyřídil dotazník CCBE v oblasti lidských práv – vzdělávání advokátů;
dr. Wurstová průběžně reprezentovala ČAK v evropské soudní síti pro obč. a obch. věci. Na dotaz dr. Žižlavského o výstupech sděluje dr. Králová, že díky účasti ČAK v tomto projektu (spolu s MSp ČR, NK ČR  a EK ČR) je mez. odbor schopen servisně vyřizovat dotazy advokátů, kteří zastupují v civilních věcech s dosahem do jiných států EU;

Dr. Vychopeň dále navrhuje, aby po dobu mateřské dovolené dr. Rivery byla dr. Králová jmenována jako informační úředník za ČAK do CCBE a namísto dr. Rivery v Komisi pro vzdělávání CCBE byla do této komise jmenována pracovnice odboru Mgr. Eisenbruková, Představenstvo bez připomínek. 

Byla dále podána informace o česko-německém právnickém fóru uskutečněném ve dnech 3.-4.11.2006 v Ćeském Krumlově. Ze strany dr. Vychopně, dr. Kovářové, dr. Mrázka, dr. Králové konstatováno, že akce měla výbornou jak odbornou tak společenskou úroveň, byla ze strany advokátů velmi dobře hodnocena, přitom dr. Mrázek má zato, že organizátorům, zejména dr. Králové a pracovnici odboru MEZ sl. Nezdařilíkové, náleží poděkování.  Dr. Mrázek ještě zdůrazňuje vynikající odborné vystoupení dr. Kasíkové, místopředsedkyně OS pro Prahu 2 (vystoupení na téma vymáhání nesporných pohledávek na základě evropského exekučního titulu-nařízení č. 805/2004).

Dr. Jirousek ještě upozorňuje na přehled čerpání rozpočtu MEZ odboru, který bude členům představenstva k dispozici (fin. rezerva 438 tis. Kč).

Dr. Jirousek požádal dr. Uhlíře, aby jej zastoupil při akci Otevření soudního roku v Paříži, když tato akce je jednou z těch, kde reprezentace ČAK je přinejmenším žádoucí. Dr. Uhlíř sdělil, že se akce ve dnech 23.-26.11.2006 zúčastní. 

Dr. Papež informoval o své účasti na Berlínských mezinárodních právnických dnech a v této souvislosti zdůrazňuje zejména názor anglické delegace na fungování CCBE, kdy bylo zejména poukazováno na to, že CCBE je více úřednickou organizací, než organizací samosprávnou a tedy vzniká v této souvislosti problém, že samosprávu advokacie na evropské úrovni neprosazuje samosprávná organizace, V této souvislosti navrhuje, aby se jednání CCBE vedle stálých zástupců účastnili i další členové představenstva a advokáti a aby byl tak vyvíjen větší tlak na samosprávnou složku fungování CCBE.


ad 7/ Běžné věci

Dr. Jirousek seznámil členy představenstva s nabídkou mgr. Chocholy jakožto zástupce Epráva, které společně s International Bussines School zajišťuje manažerský program MBA Senior Executive na základě příslušné akreditace partnerské univerzity Nottingham Trent University. V té souvislosti dr. Kindl informuje, že jde skutečně o uznávané studium i titul MBA a že v současné době probíhají jednání o tom, jak tento program začlenit do vzdělávací soustavy vysokých škol. V tomto směru je dokonce vyvíjen tlak i ze strany MŠMT. Proto doporučuje, aby se tomuto programu a případné spolupráci věnovala náležitá pozornost. 
Dr. Žižlavský se hlásí k realizaci případné spolupráce, mj. sděluje, že pokud se má dne 25.11.2006 od 10,00 hod. realizovat prezentační akce, že se jí za ČAK zúčastní a podá o tom  zprávu představenstvu. Účast potvrdila i dr. Střížová a dr. Brož.
Dr. Krym připomíná, že pokud se má předmětný program nabídnout mj. advokátům a ČAK má k realizaci poskytnout své školicí prostory, byť za standardní nájemné, je třeba vidět, že za toto studium se platí nemalé poplatky. Je proto třeba vyhodnotit i programy jiných podobných škol. Podporuje účast ČAK na prezentační akci. To podporuje i dr. Kyjovský s tím, že je třeba vyhodnotit, že hlavička ČAK má svoji hodnotu. V té souvislosti dr. Jirousek připomíná, že Eprávo nabízí spolupráci v tom smyslu, že by studium za cca běžných komerčních podmínek probíhalo ve studijních prostorách ČAK, a to vždy v sobotu 1x měsíčně. Dr. Střížová upozorňuje na problematiku personálního zajištění takové akce.
Po diskusi představenstvo rozhodlo, že prezentační akce 25.11.2006 bude realizována a na základě získaných poznatků a informací bude následně rozhodnuto o případné spolupráci a nabídce tohoto vzdělávacího programu advokátům – ve studijních prostorách ČAK. K tomu dr. Snášelová M.: myslím, že by mohlo být uvažováno o realizaci tohoto vzdělávání též v seminární místnosti pobočky ČAK v Brně.
Závěrem rozhodnuto, že prezentační akce proběhne v seminární místnosti v Kaňkově paláci pod organizačním dohledem dr. Střížové a za účasti administrativního zajištění akce ze strany pracovnice vzdělávacího odboru pí Chocholové.

Dr. Jirousek seznámil představenstvo s materiály předloženými v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), kterým byly JUDr. Janu Brožovi a JUDr. Tomáši Sokolovi uloženy pokuty ve výši 25.000,-Kč za údajné porušení povinnosti stanovené § 5/1f zák. č. 101/2000 Sb., že totiž údajně zpracovávali osobní údaje ohledně redaktorky Nory Fridrichové, pokud v souvislosti se známou kauzou „dopravní podnik“ zveřejnili, že dotyčná stála 6x před soudem za nezaplacené jízdné a pokutu vůči DP hl.m. Prahy (dále písemné materiály předložené k dispozici členům představenstva). Je dáno na zvážení představenstvu, zda-li v této věci má předseda ČAK adresovat předsedovi ÚOOÚ RNDr. Igoru Němcovi přísl. právní stanovisko představenstva odsuzující postup a argumentaci, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí zn. 47/06/SŘ-SPR a další (dopad přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. na výkon advokacie). Po obsáhlé diskusi v rámci, které zaznělo, že mj. toto rozhodnutí je v příkrém rozporu i s judikaturou ESLP (veškerá rozhodnutí se se všemi osobními údaji zveřejňují – dr. Pejchal), resp. že se v posuzovaném případě zjevně vykládá zákon na ochranu toho, kdo zákony porušuje, přitom neplatit za dopravu ve veřejných dopravních prostředcích je totéž jako krást v samoobsluze (dr. Krym). Usneseno, aby se protestní dopis předsedy ČAK za představenstvo vypracoval a odeslal. 

Představenstvo po seznámení se s dopisem dr. Schejbalové ve věci odmítnutí určení advokáta žadateli Bohuslavu Veselému, poté co v minulosti již jmenovanému bylo určeno celkem 73 advokátů, s postupem dr. Schejbalové vyslovuje naprostý souhlas. 

Neveřejná část

------

	Dr. Krym informoval o jednáních ČAK s Kanceláří pojistitelů ve věci již dříve uzavřené dohody mezi ČAK a ČP  s tím, že závěrem tohoto jednání je doporučení pro všechny ostatní pojišťovny uzavřít s ČAK dohodu obdobného obsahu. Nato následující jednání ĆAK s ČP vyústilo do závěru, že ČP bude i nadále plnit svůj závazek hradit advokátům 3 úkony právní pomoci při mimosoudním vyřízení nároků s pojišťovnou, avšak výlučně v těch případech, kdy advokát ve věci poskytuje aktivní právní pomoc např. zpracováním podkladů a potřebnou právní argumentací a není pouhým „předavatelem dokladů“.

	Dále dr. Krym informoval o žádosti PF UK v Praze o příspěvek na diskusní fórum, jehož obsahem je projednávání návrhu obč. zákoníku a obch. zákona, zejména s přihlédnutím k tomu, že se pořizují překlady návrhů těchto zákonů do anglického jazyka, které jsou velmi nákladné. V případě, pokud by ČAK poskytla příspěvek, obdrží od PF UK pořízené překlady návrhů těchto zákonů a advokátní veřejnost i ČAK má možnost se těchto diskusních fór aktivně účastnit. Vzhledem k závažnosti a důležitosti věci navrhuje tajemník schválení příspěvku ve výši 50 tis. Kč.
	Nato dr. Smejkal uvádí, že jsou zde možnosti zařadit příspěvek případně do výdajů soc. fondu neboť se jedná  o účast na vzdělávacích akcích. 
	Dr. Pejchal připomíná, že výstupy z tohoto diskusního fóra by měly být přinejmenším tak kvalitní, jako tomu bylo v případě obdobné akce pořádané v Olomouci. 

	Nato dal dr. Vychopeń hlasovat o schválení příspěvku v navržené výši:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Konstatováno, že příspěvek PF UK byl jednomyslně schválen.

	Dr. Krymovi se ukládá, aby projednal s PF UK možnost, aby přeložené materiály byly poskytnuty ČAK v elektronické podobě. 

	Dr. Krym přednesl představenstvu problematiku veřejných zakázek, resp. podmínek stanovených při vypisování veřejných zakázek ze strany státních orgánů, státem ovládaných institucí a podniků apod. na poskytování právních služeb, kdy vyhlášené podmínky zjevně diskvalifikují české advokáty a české advokátní kanceláře. Pod tzv. kvalifikační předpoklady jsou podřazovány obtížně splnitelné podmínky, které s kvalifikací nemají mnoho společného (např. počet advokátů v kanceláři, sídla poboček a spolupracujících kanceláří  v určitém minimálním počtu států i mimo EU, podmínka nevedení žádného sporu jak za sebe, tak za klienta proti státu a jakékoliv jeho organizační složce,  podmínka obratu v řádu desítek mil. Kč na DPH  apod.). Začíná být zjevné, že podmínky jsou stavěny tak, aby veřejnou zakázku dostaly předem vytipované kanceláře, přitom jde mj. zjevně o podporu korupčního prostředí. 
	Dr. Krym se domnívá, že věc musí být velmi fundovaně zpracována, a to za účelem jednoznačného stanoviska ČAK, jež bude následně náležitým způsobem prezentováno přísl. orgánům exekutivy apod.  K tomu dr. Chaloupková: jde nepochybně o téma, které bude též velmi atraktivní pro média. 
	Představenstvo usneslo, že věc dr. Krym zadá ke zpracování Výboru na ochranu zájmů advokátů a sekci ČAK pro veřejné právo. Zadání bude zpracováno nejpozději do konce roku, výstupy představenstvo očekává do konce března 2007. 

	V návaznosti na problematiku související s poskytováním právních služeb upozorňuje dr. Brož na složitou agendu přísudků v civilních věcech a s tím související praxi, která vytváří jednak korupční prostředí, jednak prostor pro nekalosoutěžní jednání. K této problematice je třeba zpracovat odpovídající stanovisko. 

	Dr. Patera požádal o stanovisko ve věci dotazu, zda může advokát, který je členem sdružení advokátů vystupovat samostatně jako uchazeč a předkládat nabídku v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Stručně komentoval dotaz i návrh odpovědi legislativního odboru. Po krátké diskusi představenstvo vyjadřuje názor, že advokát ve sdružení tak učinit smí, ze vzniklých závazků jsou pak odpovědni všichni účastníci sdružení a ukládá leg. odboru v tomto smyslu připravit návrh odpovědi pro předsedu ČAK. 

	Závěrem dr. Vychopeń poděkoval přítomným za účast, připomněl, že příští jednání představenstva se koná ve dnech 11.-12.12.2006 a ve 12,45 hod. 12. schůzi představenstva ukončil.

Zapsala: Eva Śevčíková
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