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						ZÁPIS

z jednání 31. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
21.–22.3. 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jednání dne 21.3.2005:

Přítomni:  dopolední jednání: dr. Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Mrázek, dr. 
                 Papež, dr. Karas, dr. Krym,  dr. Syka, dr. Chaloupková 

     odpolední jednání: dr. Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Mrázek, dr. 
     Papež, dr. Karas, dr. Kindl, dr. Poledník, dr. Mikš, Mgr. Střížová, dr. Syka,
     dr. Chaloupková



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





	ad 2/ Příprava sněmu ČAK 2005

Předseda dr. Jirousek a mgr. Střížová podali zprávu o jednání se zástupci TOP Hotelu, sídlem Praha 4-Chodov, s tím, že se podařilo dohodnout velmi výhodnou cenu za uspořádání sněmu, tj. slavnostního večera, konferenční služby, stravování a technické vybavení. V této souvislosti se připomíná nabídka KCP – Kongresový palác, kde nabídka činí bez provize a DPH 4,970.000,-Kč. Písemné nabídky předloženy členům představenstva. S nabídkami současně předložen prezentační materiál TOP Hotelu Praha s tím, že ČAK bude mít v rámci sněmu k dispozici tyto vzájemně propojené a samostatně oddělitelné prostory: multifunkční sál pro více jak 2 tis. účastníků, dále sál Praha, vinárnu, další menší kongresový sál a související prostory. Účastníci sněmu si mohou zajistit ubytování v hotelu (na své náklady – při překročení určitého limitu objednaných pokojů s diskontem cca 10%). Za těchto okolností představenstvo schválilo postup předsedy, který učinil objednávku TOP Hotelu Praha, a to na den 21.10.2005. Zároveň zadal vypracování projektu k zajištění společenského večera, přitom již nyní jsou předběžně potvrzeny tyto skupiny a orchestry: pro velký sál sestry Havelkovy + orchestr, pro menší sál B. Urbánek a sestava džezových hudebníků, pro vinárnu cimbálovka Šajtar a pro malý sál kvalitní disjockey. Náklady sněmu i společenského večera by neměly překročit částku 3 mil. Kč, a to včetně případného zajištění kyvadlové dopravy od nedaleké stanice metra.

	Postup předsedy se schvaluje s tím, že Mgr. Střížové se ukládá, aby zajistila přípravu pozvánek včetně orientačního plánku (zejména s ohledem na dálniční exit Chodov). 

	Po obsáhlé diskusi k jednotlivým povinným i možným bodům programu byl schválen tento rámcový program se souvisejícím zadáním úkolů jednotlivým členům představenstva a aparátu Komory:

	prezence (8,30 hod.) a zahájení sněmu (9,00 hod.)

zprávu o počtu přítomných advokátů
schválení pořadu jednání sněmu
volba předsednictva sněmu a jednotlivých komisí (volební, mandátová, návrhová)
	v cca 9,50 hod. úvodní slovo předsedy ČAK (při současném odkazu na písemné zprávy jednotlivých orgánů Komory – ve smyslu ZA a organizačního řádu), příp. stručné zprávy předsedů KR a KK
	zahájení voleb (představenstvo, KR a KK)
	návrh předsedy ČAK – navrhované znění usnesení sněmu s vymezením jednotlivých bodů k věcné rozpravě a rozprava s hlasováním o přísl. návrzích (předseda zdůrazňuje, že jde o vstupní návrh, tj. níže uvedený seznam není dogma):
	návrh usnesení sněmu o založení fondu vzdělávání koncipientů – návrh stavovského předpisu připraví legislativní odbor ČAK, odpovědný JUDr. Račok;
návrh usnesení sněmu o povinnosti představenstva konstituovat nový pomocný orgán Komory – Výbor odborné pomoci a ochrany zájmů advokátů, při současném stanovení základních principů a pravidel – připraví JUDr. Jirousek ve spolupráci s Výborem pro vnější vztahy ČAK (JUDr. Toman, JUDr. Sokol);
	usnesení sněmu, kterým budou změněna určitá ustanovení organizačního řádu (funkce ředitele ČAK, ředitele pobočky Brno, vztah podřízenosti k tajemníkovi ČAK, náplň pobočky Brno apod.) – připraví legislativní odbor, odpovědný JUDr. Račok;
projednání návrhu JUDr. Kyjovského - projekt korespondenční volby, návrh připraví dr. Kyjovský včetně zpracování předpokládaných dopadů (pozitivních, negativních, např. ve směru možné podoby průběhu sněmů při schválení korespondenční volby);
mediace a výkon advokacie (zadání případných úkolů pro představenstvo ve smyslu zajišťování rozšíření prostoru pro výkon advokacie), připraví JUDr. Jirousek ve spolupráci s JUDr. Doležalovou;
stanovisko sněmu  k navrhované směrnici EU o službách (podklad pro oficiální stanovisko Komory předkládané CCBE) – připraví JUDr. Mokrý

	obecná rozprava

zpráva návrhové komise
	oznámení výsledků voleb do orgánů Komory
	ukončení pracovní části sněmu.


Jednotlivé návrhy a materiály budou zpracovány nejpozději do konce června 2005.

	Po přednesení návrhu tvorby kandidátky pro jednotlivé orgány Komory ze strany JUDr. Jirouska a po obsáhlé diskusi byl jednomyslně přijat tento postup:

	Představenstvo: každý ze stávajících členů představenstva má bez dalšího oprávnění kandidovat (obhajoba stávající pozice) a každý z členů představenstva je žádán, aby navrhl jednoho dalšího kandidáta – vše k rukám JUDr. Kryma, uzávěrka do 31.5.2005. Stávající situace: vyjma JUDr. Karase, který předsedovi ČAK oznámil, že již kandidovat nebude, ohlásili kandidaturu všichni ostatní členové představenstva s výjimkou JUDr. Jelínka (nepřítomen). Uvedení stávající členové současně navrhli za sebe tyto kandidáty: JUDr. Vladimír Jirousek – JUDr. Aleš Pejchal, JUDr. Jan Brož – JUDr. František Schulmann, JUDr. Petr Poledník – Mgr. Václav Vlk ml., JUDr. Milan Kyjovský – JUDr. Radim Miketa, JUDr. Petr Mrázek – JUDr. Jiří Všetečka, JUDr. Vladimír Papež – JUDr. František Smejkal, JUDr. Martin Vychopeň – JUDr. Antonín Mokrý. Členové představenstva, kteří již provedli návrh nového kandidáta odpovídají za to, že uvedení kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Proti výše uvedeným návrhům není námitek s tím, že JUDr. Karas, JUDr. Račok, JUDr. Kindl a JUDr. Jelínek  sdělí své případné návrhy k rukám tajemníka dodatečně. S ohledem na to, že současný stav je regionálně relativně vyvážený (Praha, Severní Morava, Jižní Morava, Jižní Čechy, Střední Čechy, Severní Čechy, Východní Čechy), s výjimkou Západních Čech, dává předseda k úvaze zaměřit pozornost na případné kandidáty jednak z tohoto regionu, jednak budiž zvážena též kandidatura žen, případně cizích advokátů.
Do představenstva, KR a KK -  dále ve shodě se stávajícím volebním řádem mají právo kandidovat advokáti, kteří svou kandidaturu k rukám tajemníka doloží 50ti ověřenými podpisy jiných advokátů, a to nejpozději do 31.5.2005.
	Kontrolní rada, Kárná komise: právo kandidovat mají automaticky všichni stávající členové KR a KK (výjimku na návrh předsedy KR nebo KK schválí představenstvo), dále jako viz výše.


Dále byl po diskusi jednomyslně přijat tento návrh na obsazení předsednictva a jednotlivých komisí pro sněm:
	předsednictvo sněmu (7 členné): JUDr. Karel Čermák st. - Praha, JUDr. Bohuslav Klein - Praha, JUDr. Bohuslav Sedlatý – Nymburk, JUDr. Tomáš Sokol – Praha, JUDr. Jan Kalvoda – Praha, JUDr. Vladimíra Glatzová – Praha, JUDr. Hana Dočekalová – Pardubice;

mandátová komise (5členná): JUDr. Fedor Chomča – Jablonec nad Nisou, JUDr. Eva Poláčková – Brno, JUDr. Miloš Profous – Praha, JUDr. Petr Vališ – Praha, Mgr. Michaela Střížová – Praha;
volební komise (7členná): JUDr. Ladislav Krym – Praha, JUDr. Karel Fiala – Praha, JUDr. František Hrudka – Praha, JUDr. Jiří Miketa – Ostrava, JUDr. Roman Premus – Benešov, JUDr. Marie Snášelová – Brno, JUDr. Marcela Marešová - Praha;
	návrhová komise (5členná): Mgr. Tomáš Homola – Praha, JUDr. Jiří Novák – Lipník nad Bečvou, Praha, JUDr. Milan Skalník – Ostrava, JUDr. Martin Šolc – Praha, Karlovy Vary, JUDr. Martin Radvan – Praha.


Tajemníkovi ČAK JUDr. Krymovi se ukládá, aby obsazení předsednictva sněmu a komisí sněmu s navrženými advokáty projednal a nechal si potvrdit přijetí dané kandidatury. V případě nesouhlasu předjedná kandidaturu s jiným vhodným advokátem a na dubnovém představenstvu přednese příslušné návrhy.

Na závěr dnešního jednání představenstva nechal předseda hlasovat o výše vymezené celkové koncepci programu sněmu a návrzích kandidátů.

Hlasováno:
Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0
	Schváleno usnesení představenstva ČAK č. 48/31/05: Přijímá se koncepce programu sněmu a návrhy kandidátů orgánů Komory, resp. též návrhy kandidátů orgánů sněmu tak, jak uvedeno v zápisu z jednání představenstva dne 21.3.2005 ad 2/.

	JUDr. Jirousek poděkoval přítomným za účast a v 17,00 hod. jednání představenstva přerušil – pokračováno bude 22.3.2005 v 9,00 hod. 



Jednání dne 22.3.2005:

Přítomni:  dopolední jednání: dr. Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Papež, dr. Kindl,
                 dr. Poledník, dr. Jelínek, dr. Mikš, dr. Kovářová, Mgr. Střížová, dr. Snášelová, 
                dr. Patera, dr. Syka, dr. Chaloupková, dr. Mokrý, 

     odpolední jednání: dr. Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Mrázek, dr. Kindl, 
     dr. Papež, dr. Jelínek, dr. Poledník, dr. Mikš, dr. Krym, Mgr. Střížová, dr. Syka,
     dr. Snášelová, dr. Kovářová,  dr. Chaloupková


Na žádost JUDr. Vychopně bylo jednání představenstva zahájeno bodem 5/ programu – informace odboru mezinárodních vztahů:

ad 5/ Informace odboru mezinárodních vztahů

Na jednání představenstva se dostavil JUDr. Antonín Mokrý. 

Dr. Mokrý seznámil členy představenstva ČAK s problematikou související s implementací advokátních služeb do směrnice EU o službách na vnitřním trhu. Připomíná, že je nejvyšší čas, aby představenstvo přijalo jednoznačné stanovisko ohledně zařazení či nezařazení advokátních služeb do této směrnice, neboť jednak potřebuje jednoznačný mandát k jednání v CCBE, jednak stanovisko ČAK musí být předloženo příslušným státním orgánům, aby mohlo být případně respektováno v rámci názoru ČR k této směrnici jakožto člena EU. Zdůrazňuje, že je řada argumentů pro zařazení advokátních služeb do směrnice, řada argumentů proti tomuto zařazení. Seznámil představenstvo s tím, že CCBE zatím preferuje zařazení advokátních služeb do směrnice s tím, že navrhuje, právě s ohledem na specifiku advokátních služeb (v návaznosti na judikát ESD Wauters), modifikaci určitých ustanovení směrnice. Na druhé straně řada zemí a advokátních komor těchto zemí je proti směrnici buď obecně nebo právě ve směru zařazení advokátních služeb (Francie, Rakousko, Španělsko, Dánsko, Itálie). V této souvislosti však podotýká, že důvodem tohoto stanoviska je zejména námitka tzv. sociálního dumpingu (na tomto místě dr. Jirousek poznamenává, že v případě advokátních služeb by však šlo o dumping “opačným směrem”, když v rámci běžných živnostenských služeb lze očekávat vývoz služeb z “východu na západ”, v případě advokátních služeb naopak “ze západu na východ”). Je jasné, že jde o otázky jednak profesního stavu, jednak otázky globální ekonomiky a v tomto smyslu o zájmy národního významu (zde dr. Jirousek poznamenává, že je třeba odlišit zájem advokacie a ekonomický zájem státu, a to mj. právě proto, že advokátní služba není službou ekonomickou, ale službou svého druhu poskytovanou mj. v rozsahu justice pojímané v širším slova smyslu).
 Dr. Mokrý též zdůrazňuje, že je třeba se podrobně seznámit jednak s judikátem Wauters, jednak se stávajícími sektorálními směrnicemi, na které Směrnice o službách zatím odkazuje (dr. Jirousek: obává se, že je-li specifika advokátních služeb vyjádřena primárně toliko odkazy, jde o vymezení specifiky daných služeb nedostatečné při nebezpečí jednoduchého zrušení těchto odkazů, příp. relativně starých směrnic – např. z roku 1978; naopak vydělení advokátních služeb, resp. právních služeb, max. podmíní budoucí komplexní úpravu směrnicí EU, která poskytne mnohem větší prostor pro jednak diskusi a jednak respektování specifik právních služeb). Dr. Mokrý dále zdůrazňuje, že je třeba znát stanovisko notářů a exekutorů, neboť případné vydělení notářů při současném zařazení advokátních služeb do směrnice, by výrazně podmínilo nerovnost na poli konkurence. 

Závěrem dr. Mokrý seznámil členy představenstva se stanovisky jednotlivých rozhodných subjektů a s procesní situací. V tomto směru je třeba důrazně poukázat na tyto tři materiály:
	stanovisko CCBE – pro zařazení advokátních služeb do směrnice, avšak za předpokladu úprav zpracovaných a navržených ze strany CCBE

stanovisko Národní rady francouzských komor – výčet “pro a proti” se závěrečným stanoviskem – advokátní služby do směrnice nezařazovat
návrh vzešlý z poslanecké iniciativy poslanců EP, podporovaný významnou částí evropských poslanců.

K uvedenému je třeba ještě dodat, že jednání na půdě EP je možno předpokládat v říjnu 2005 (první čtení), přitom Evropská komise vyvíjí silný tlak na přijetí směrnice, naopak Evropská rada, byť z důvodů jiných,  než je respektování zájmů advokacie, je proti přijetí. 

Po diskusi a vystoupení dr. Kindla, dr. Papeže a dr. Jirouska, rozhodlo představenstvo o tomto postupu: 
	dr. Mokrý ve spolupráci s mezinárodním odborem ČAK (zajistí dr. Vychopeň) připraví pro všechny členy představenstva výše spec. materiály tak, aby představenstvo mohlo o stanovisku ČAK rozhodnout na květnové schůzi;

dr. Kindl ve spolupráci s dr. Papežem vyhlásí soutěž koncipientů a příp. studentů PF ohledně zpracování argumentace svědčící proti zařazení advokátních služeb do směrnice s důrazem na otázku, jaký je rozdíl předpokládaného dopadu směrnice proti dopadu současných sektorálních směrnic (směrnice o usazování advokátů, o volném pohybu advokátních služeb a o uznávání diplomů); schválena celková částka odměn, jejíž rozvrstvení určí dr. Kindl s dr. Papežem, 25.000,-Kč ze sociálního fondu ČAK;
dr. Jirousek dle námětů členů představenstva připraví procedurální postup uplatnění stanoviska ČAK (ministerstva, poslanci, resp. zástupci ČR v orgánech EU).

Zmocněnci ČAK pro projekt Acquis:

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s žádostí Law Society ze dne 19.1.2005 o jmenování dvou odborníků, kteří budou zastupovat zájmy české advokacie při realizaci projektu financovaného v rámci programu Phare a nazvaného “Implementace Acquis pro právní profesi” (podstata projektu: analýza role advokátních komor při implementaci směrnice 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů, o uznávání diplomů – 89/48/EHS a o usnadnění usazení advokáta při výkonu povolání – 89/48/EHS). 

	Představenstvo schválilo jmenování těchto zmocněnců: JUDr. Michal Račok, JUDr. Antonín Mokrý. 

	Pro úplnost se konstatuje, že z účasti zástupců v projektu nevyplývají pro Komoru žádné náklady.
	ad 1/ Kontrola zápisu z 30. schůze P ČAK

	Dr. Jirousek konstatuje, že úkoly ve směru jednání s reg. zmocněnci, zajištění přednášejících a vymezení VIP osob pro účast na oslavách 20.5.2005 byly splněny, v tomto směru odkazuje na zápisy z jednání a mj. též na pozvánku, kterou mají členové představenstva k dispozici. Poslední možnost doplnění výčtu osob pro účast na některém z dní oslav – dnes do 18,00 hod. (na základě konzultace s dr. Jirouskem, dr. Chaloupkovou).

	Připomenut úkol – zpracování projektu profesionalizace aparátu KR: dr. Mikš předloží na květnové schůzi projekt relevantní momentálním finančním možnostem ČAK, avšak v podobě, který by měl být mezikrokem k finální profesionalizaci resp. částečné profesionalizaci aparátu.


	ad 2/ Legislativa

	Dr. Račok a dr. Patera podali informaci o: 

	vládním návrhu novely zákona o advokacii, který bude dne 31.3.2005 projednáván v LRV;
	novele zákona o advokacii, která je obsažena v OSŘ schválené poslaneckou sněmovnou v souvislosti s novou úpravou detenčního řízení a řízení o způsobilosti k právním úkonům. Tato novela ZA s ohledem na časový skluz v přípravě vládní novely ZA obsahuje zejména ustanovení prodlužující funkční období orgánů Komory ze tří na čtyři roky;

poslaneckém návrhu novely zákona č. 61/1996 Sb. (zákona proti praní špinavých peněz), který z podnětu Komory podal poslanec St. Křeček. Návrh je v prvním čtení a upravuje zejména přenesení kontrolních pravomocí z MF na Komoru;
o připomínkách uplatněných Komorou k návrhu nového insolvenčního zákona, který byl připraven MSp. Zásadní připomínky se týkaly odměny insolvenčního správce tak, aby obsahovala i DPH, pokud je správce jejím plátcem a zařazení advokátů jakožto insolvenčních správců ex lege;
o připomínkách připravovaných Komorou k návrhu zákona o ověřování podpisů správními orgány, který je v prvním čtení v PS;
návrzích některých stavovských předpisů.	

Dr. Jirousek upozornil dr. Pateru na nutnost přípravy stavovských předpisů, ať již v návaznosti na předchozí rozhodnutí ČAK (užívání loga) nebo s ohledem na nastávající sněm (viz rámcový program přijatý na této schůzi dne 21.3.2005). Dr. Patera vzal veškeré tyto skutečnosti na vědomí. V souvislosti se zprávou dr. Patery o připravovaném zákoně  o ověřování podpisů budiž v rámci možností prosazován takový název zákona, který bude vystihovat jeho obsah (ověřování podpisů správními orgány), jinak nechť je pečlivě tento proces sledován z důvodu zájmů advokacie.

	Dr. Jelínek předkládá výsledek práce Komise pro posouzení právní úpravy trestního stíhání advokátů, a to v návaznosti na problematiku domovních prohlídek – navrhovaná úprava pro trestní řád. Upozorňuje na dvě alternativy s tím, že Komise preferuje úpravu dle alternativy II., tj. dle názoru komise úpravu jednodušší a pro advokacii přijatelnější. 

	Dr. Račok vysvětlil procedurální situaci s tím, že v daném okamžiku považuje za nemožné prosazování jiných návrhů, na kterých se neúčastnily jiné subjekty včetně ČAK, navíc je toho názoru, že alternativa II. je věcně vadná. 
	V této souvislosti dr. Jirousek uzavřel, že členové představenstva se s materiálem Komise seznámí, přitom při prosazování optimálního řešení by byl zvolen jiný postup než prostřednictvím LRV. V každém případě bude materiál předložen dr. Krymovi, aby dle možností s tímto materiálem seznámil zúčastněné subjekty a informoval představenstvo o vývoji věci. 

	Dr. Jirousek podal zprávu o účasti ČAK na legislativním procesu jež by měl vyvrcholit v srpnu 2005 finalizací návrhu zákona o mediaci, s tím, že po tomto datu by měla následovat pilotáž projektu, od 1.1.2007 pak by měl být systém dle zákona o mediaci spuštěn. Dr. Jirousek zdůrazňuje, že jde o  významnou problematiku s ohledem na nutnost zařazení mediační činnosti do rozsahu advokátního výkonu. Seznámil představenstvo s účastí dr. Doležalové, jakožto zástupkyně ČAK, na realizaci celého projektu s tím, že právě dr. Doležalová a dr. Sotolář jsou původními autory návrhu zákona. Tento byl pak modifikován zejména ze strany Soudcovské unie atd. Dr. Jirousek vyzývá členy představenstva, aby se seznámili s návrhem zákona o mediaci a důvodovou zprávou i s materiály souvisejícími (právní rámec uplatnění mediace atd.). V počátku připomínkování tohoto návrhu dr. Jirousek zdůrazňuje, že by mediace neměla být svěřena osobám se středoškolským vzděláním, že na úpravu seznamu vedeného ministerstvem by měla navazovat úprava seznamu vedeného ČAK (advokátů-mediátorů) a že reflexí zákona by mělo být začlenění mediace do advokátního výkonu pozitivní úpravou.

	Představenstvo vzalo zprávu na vědomí a souhlasí s tím, aby na daném úseku nadále působila dr. Doležalová a dr. Patera s tím, že dr. Patera se pověřuje, aby kontroloval prosazování zájmu advokacie a dále průběžně informoval představenstvu.


	ad 3/ Program výchovy a vzdělávání

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s výsledky jednání s lektory – advokáty při zřízení tzv. expertního výboru pro programovou náplň školicích akcí – Palác Dunaj Praha a  Brno. Dále v intencích zápisu připomněl výsledky jednání s regionálními zástupci, zejména ve směru součinnosti při organizaci vzdělávacích a obdobných akcí a ve směru posílení stavu lektorů na konečný stav – cca 200 lektorů. Informoval představenstvo o průběhu prací na projektu povinného vzdělávání a na koncepci vzdělávacích systémů vůbec (dr. Hrušáková, dr. Papež, dr. Kovářová) s tím, že představenstvu bude předložen hotový projekt, jenž bude předmětem schvalovací procedury.

	Dr. Kovářová předložila písemné zpracování programu školicího střediska Palác Dunaj od 14.4.2005 do 30.6.2005 s tím, že upozornila na skutečnost, že první tři akce jsou vyhlášeny prostřednictvím BA včetně systému přihlášek. Je průběžně jednáno o konkrétních akcích pro Brno od září 2005. 

	Představenstvo vzalo zprávu na vědomí a postup odboru výchovy a vzdělávání schválilo bez námitek. V této souvislosti schválilo poplatek na 1 advokáta za celodenní školení pro první pololetí 2005 – 250,-Kč včetně DPH. Dále zadalo Mgr. Střížové, aby ve spolupráci s dr. Krymem zpracovala ceník nájmu školicích prostor v Paláci Dunaj pro třetí subjekty a tento předložila na dubnové schůzi představenstvu k posouzení a schválení. Dr. Krym je pověřen, aby přešetřil dopady pronajímání prostor v PD třetím subjektům ze všech možných hledisek. 

	V této souvislosti se zároveň dr. Krym a Mgr. Střížová pověřují, aby v průběhu roku 2005 zvážili možnou účast třetích osob na školicích akcích ČAK, tj. jiných osob než advokátů, a to z pohledu oprávnění ČAK, z pohledu poplatků apod. V tomto směru se na základě připomínky Mgr. Střížové upozorňuje, že rok 2005 je zkušebním rokem provozu školicího střediska Palác Dunaj. 	


	ad 4/ Příprava oslav 15. výročí svobodné advokacie

	Představenstvo se seznámilo se stavem příprav pracovního týdne oslav, a to v intencích pozvánky, která bude založena do BA č. 4. Představenstvo postup schválilo a k programu nemá připomínek.


	ad 5/ Informace odboru vnějších vztahů + BA

	Dr. Jirousek zahájil diskusi na téma doporučení nového smluvního partnera pro výrobu a tisk BA s tím, že informoval o skutečnosti, že ze 14 přihlášených účastníků výběrového řízení vybrala komise do druhého kola 4 subjekty: IMPAX, TNM Print, Artedit, Tiskárna M. Horák. Vyzval dr. Chaloupkovou aby seznámila členy představenstva s nabídkou uvedených firem včetně grafických návrhů nové podoby BA. 

	Po obsáhlé diskusi o obsahu jednotlivých nabídek, které se zúčastnili dr. Kindl, dr. Račok, dr. Mandák, dr. Papež, dr. Mrázek a dr. Vychopeň zaujalo představenstvo ten názor, že o vítězi soutěže má rozhodnout představenstvo na základě doporučení výběrové komise a nikoliv naopak. Za těchto okolností nechal předseda ČAK hlasovat s tím, že stanovil pořadí IMPAX (230 tis. Kč), Artedit (340 tis. Kč), TNM Print (310 tis. Kč), Tiskárna M. Horák (339.440,-Kč):

Hlasováno o firmě IMPAX:

Pro	-	6		Proti	-	1		Zdržel se 	-	1

Za těchto okolností předseda konstatuje, že další hlasování je nadbytečné pro přijetí rozhodnutí, avšak nechává hlasovat, zda-li za účelem zajištění kontinuity ve vydání BA, kvality sazby apod. má být na určitou dobu uzavřena smlouva s dr. Ženkou, který doposud zajišťoval sazbu a věci související, přitom jeho práce byla vždy kvalitní a vztah ke Komoře příkladný.  V úvahu připadá smlouva o konzultační činnosti za odměnu cca 20 tis. Kč (detaily dořeší předseda ve spolupráci s dr. Mandákem a dr. Chaloupkovou). Představenstvo navrhuje o věci hlasovat:

Hlasováno o konzultační spolupráci s dr. Ženkou:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	1 

	Dr. Jirousek informoval představenstvo o jednání výboru pro vnější vztahy a upozornil členy představenstva na výstupy: koncepce mediální politiky (finální verze - dr. Sokol) a výbor na ochranu zájmů advokátů (finální návrh koncepce – dr. Toman). Stručně informoval o obsahu těchto materiálů a uložil dr. Chaloupkové, aby tyto materiály přeposlala všem členům představenstva. Seznámil představenstvo se skutečností, že další jednání výboru bude 1.4.2005 s tím, že toto jednání by již mělo podmínit konkrétní mediální akce.  Představenstvo  - bez námitek. 


	ad 7/ Běžné věci

	Představenstvo schválilo text výzvy advokátům k navrhování kandidátů na orgánů Komory, které budou voleny na 4. sněmu ČAK s tím, že tato výzva bude uveřejněna ve Věstníku ČAK, který vyjde počátkem dubna 2005 a návrhy na kandidáty budou muset být předloženy do konce května 2005 Kanceláři Komory. 

	Představenstvo souhlasí, aby v nejbližším čísle Věstníku ČAK bylo podle čl 16. Usnesení č. 9/2004 Věstníku ČAK uveřejněno oznámení o ztrátě Knih o prohlášeních o pravosti podpisu č. 001282 a č. 000295, a to včetně jmen, sídel a evidenčních čísel advokátů, kterým byly tyto knihy vydány. 

	Představenstvo ukládá tajemníkovi, aby na příštím zasedání představenstva předložil k posouzení žádosti advokátů, kteří nahlásili ztrátu Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, včetně příslušné dokumentace.

Neveřejná část zápisu




	Dr. Krym přednesl problém, na který upozornil jeden z advokátů, totiž zda-li prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem,  je veřejnou listinou a zda-li ji lze opatřit apostilou. Na to odpovídá za legislativní odbor dr. Račok, že tato věc byla konzultována ve smyslu haagské úmluvy se sekretariátem v Haagu a bylo potvrzeno, že veřejný charakter prohlášení advokáta jako takové listiny vyplývá ze skutečnosti, že ve smyslu zákona a na základě zákonného mandátu má-li prohlášení advokáta o pravosti podpisu stejné účinky jako úřední ověření podpisu a při splnění dalších zákonných podmínek (listina sepsaná prohlašujícím advokátem), je dané prohlášení listinou veřejnou, tzn. veřejný charakter prohlášení se neodvíjí od obsahu listiny, resp. “od této listiny jako takové”, ale od skutečnosti, že listina byla sepsána ve smyslu zákona a podpis ověřen osobou se zákonným mandátem. Haagská úmluva vychází z respektování vnitrostátních úprav pokud jde o osoby "ověřující" podpisy, přičemž některé státy připouštějí vedle státních úředníků a notářů i další osoby, např. advokáty.

	Další dotazy advokátů, o kterých hovoří dr. Krym, nepovažuje představenstvo za relevantní a má za to, že při rozumném užití přísl. předpisu je postup při ověřování podpisu a přísl. zápisu do knihy zcela zřejmý.

	Představenstvo schvaluje nominaci advokáta JUDr. Lukáše Michny z Nového Jičína na studijní pobyt ve dnech 11.-15.4.2005 v Nizozemí s tím, že tento pobyt je plně hrazený holandským partnerem a ČAK nebude mít s tímto vysláním spojeny žádné výdaje a nebude vyžadována reciprocita.
	Dr. Krym předložil představenstvu k posouzení fakturu advokáta za zastupování poškozeného v trestním řízení, ke kterému byl určen Komorou podle § 18/2 ZA. Vyúčtování zní na částku cca 36 tis. Kč. Představenstvo po posouzení této záležitosti dospělo k závěru, že lze pochybovat o účelnosti rozsahu zastupování poškozeného v této věci. Vzhledem k tomu, že na příspěvek ze soc. fondu není právní nárok, přiznalo představenstvo advokátovi příspěvek ve výši 10 tis. Kč včetně náhrady některých výdajů. K tomu náhradu cestovních výdajů dle vyúčtování.

	Dr. Krym předložil podání advokáta, který si stěžuje na délku probíhajícího kárného řízení vůči své osobě. Tajemník požádal vedoucího kárného oddělení ČAK o vysvětlení, toto bylo podáno písemně s tím, že délka kárného řízení byla způsobena především jeho přerušením z důvodu, že se čekalo na výsledek řízení soudního. To dosud nebylo pravomocně skončeno. Představenstvo konstatovalo, že požádá předsedu kárné komise, aby dohlédl na další vyřizování této kárné věci s tím, že samo nemá možnost ani pravomoc do kárného řízení zasahovat. 

	Dr. Krym přednesl, že soudkyně NS dává podnět ČAK k tomu, aby soudy byly bez zbytečného odkladu informovány o vyškrtnutí advokátů ze seznamu advokátů, neboť zveřejňování ve Věstníku je vždy s určitým časovým odstupem a v konkrétním případě došlo k tomu, že v trestním řízení vystupoval jako obhájce vyškrtnutý advokát. K tomu představenstvo usneslo, že odbor vnějších vztahů připraví rubriku pro webové stránky ČAK ve které budou zveřejňována veškerá vyškrtnutí advokátů ze seznamu advokátů bezprostředně poté, co takové rozhodnutí nabude právní moci. Na tuto rubriku budou upozorněny všechny soudy a jiné justiční orgány ČR.

	Dr. Krym seznámil představenstvo s podnětem JUDr. Heleny Teissingové, advokátky, k tomu, aby ČAK projednala s příslušnými orgány přemisťování klientů v průběhu trvání vazby z jedné věznice do druhé, aniž je o tom vyrozuměn obhájce, který pak činí zbytečné cesty do věznic, kde se jeho klient již nenachází. Představenstvo pověřuje tajemníka sestavením dopisu MSp s žádostí o vyřešení této záležitosti (vyrozumívání o přesunu klientů v rámci vězeňství ČR vedle orgánů trestního řízení i obhájců).

	Dr. Krym předložil představenstvu dopis, kterým prozatímně odpovídal z pověření předsedy ČAK na otevřený dopis JUDr.  Altnera ze dne 28.2.2005 (otevřený dopis byl zaslán všem členům představenstva). Představenstvo vyslovilo s tímto souhlas a pověřilo tajemníka sjednáním schůzky předsedy ČAK s Dr. Altnerem, pokud bude mít dr. Altner o schůzku zájem.

	Dr. Krym předložil představenstvu žádost advokáta o vyjádření stanoviska ke vzniku odpovědnosti advokáta, který vrátil z advokátní úschovy peníze svému klientovi, ačkoliv byly určeny k vyplacení protistraně (žádost postoupila představenstvu KR). Představenstvo konstatovalo, že z žádosti o stanovisko nejsou patrny podrobnosti o uzavření konkrétní smlouvy o úschově a o účastnících této smlouvy, nicméně obecně lze říci, že pokud byla uzavřena svěřenecká smlouva mezi více účastníky a advokátem, pak advokát, který vrátil úschovu svému klientovi, porušil své povinnosti advokáta; pokud šlo o běžnou úschovu (depozitum) řídí se advokát pokyny svého klienta. 

Neveřejná část zápisu




	Představenstvo se dále zabývalo otázkou vydání knižního seznamu advokátů v aktuální podobě. Principielně souhlasí s názorem řady členů advokátní obce, že jde o věc prospěšnou jak pro advokáty, tak pro veřejnost a veřejnou prezentaci, avšak s ohledem na schválený rozpočet a schválený harmonogram akcí pro rok 2005, bude  tento projekt zařazen na pořad roku 2006 a do rozpočtu na rok 2006.

	Představenstvo vzalo na vědomí signály o zájmu advokátů ohledně vydání komentovaného zákona o advokacii. Představenstvo je názoru, že vydání komentáře k ZA je prospěšné, danou otázkou se bude zabývat. Dr. Chaloupková je pověřena, aby v rámci týdne akcí v Paláci Dunaj k 15. výročí svobodné advokacie, kdy bude mj. probíhat spolupráce s nakladatelstvím LINDE, projednala technickou stránku věci, odbor legislativy bude pověřen zpracováním projektu a harmonogramu, když lze předpokládat, že za tímto účelem bude třeba sestavit odpovídající tým erudovaných právníků. 

	Ve věci postoupení stížnostního spisu KR – oznámení dr. Kyjovského o tom, že společnost WENZEL Group of Lawyers nabízí právní služby, pověřilo představenstvo tajemníka ČAK dalším šetřením v této věci a podáním zprávy na příštím představenstvu.

	Ve věci podnětu JUDr. Jana Kalisty, advokáta, k zastavení vydávání Sbírky kárných rozhodnutí, neboť tím se dává do rukou nejen advokátům argumentace ke škodě české advokacie, zaujalo představenstvo názor, že se jedná o otázku sice složitou, nicméně zájem na zveřejnění skutkových podstat kárných provinění je z hlediska prevence silnější než jsou ochranářské tendence. Představenstvo v tomto směru vycházelo i z argumentace předsedy kárné komise. 

	Představenstvo rozhodlo o přidělení kárných věcí advokátů těmto kárným senátům:
Neveřejná část zápisu




	Představenstvu byl předložen podnět KR ve věci bývalého advokáta, který byl vyškrtnut ze seznamu advokátů a v roce 2000 byl poté zapsán do seznamu advokátních koncipientů, kde je zapsán dosud. Představenstvo pověřilo tajemníka prošetřením této záležitosti ve spolupráci s kontrolní radou s tím, že samo zaujalo názor, že takový zápis není možný a do budoucna k němu nesmí docházet. O zápisu bývalého advokáta do seznamu adv. koncipientů rozhodne po doplnění o další informace.

	Další náměty nebyly, a proto předseda poděkoval přítomným za účast a v 18,00 hod. jednání 31. schůze představenstva ukončil. 




Zapsala: Eva Ševčíková









