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						ZÁPIS

z jednání 32. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
12.4. 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Přítomni:  dr. Jirousek, dr. Vychopeň, dr. Račok, dr. Poledník,  dr. Jelínek, dr. Mrázek, 
     dr. Kindl, dr. Kyjovský, dr. Papež, dr. Mikš, dr. Sedlatý,  dr. Krym, mgr. Střížová, 
     dr. Chaloupková, dr. Syka, dr. Snášelová 


	Ad 1/ Kontrola úkolů

	V návaznosti na tvorbu kandidátky představenstva pro sněm 2005 se dr. Karas. dr. Račok, dr. Kindl a dr. Jelínek žádají, aby své návrhy k rukám tajemníka doručili nejpozději do zahájení květnové schůze představenstva ČAK.

	Mgr. Střížová přednáší návrh vypracovaný v součinnosti s dr. Krymem – ceník nájmů školicích sálů v Paláci Dunaj: velký sál – 2.500,-Kč/hodina do rozsahu nájmu 4 hodiny, nad 4 hodiny jednorázová tzv. celodenní částka – 15.000,-Kč; kinosál – 1.000,-Kč/hodina do rozsahu nájmu 4 hodiny, celodenní nájem – 6.000,-Kč.
Mgr. Střížová upozornila na problémy, které je třeba v souvislosti s případným nájmem třetím osobám řešit, a to zejména v oblasti občerstvení, kdy nedoporučuje, aby nájemce měl oprávnění sjednávat si dle své úvahy cateringovou firmu a využívat veškeré prostory školicího centra. Odpovědnost za poškození zařízení atd. by vždy v podstatě dopadala na ČAK, a to považuje za neúnosné. Naopak doporučuje, aby nájemci dohodli způsob občerstvení v suterénní kavárně p. Plamínka, který s takovým postupem souhlasí. 
	Předseda odložil hlasování o ceníku nájmů na červen s tím, aby členové představenstva tuto otázku promysleli. Do té doby se ředitelce ČAK uděluje oprávnění, aby z výše uvedeného návrhu v případně náhodných nájmů prostor do června 2005 vycházela. 

	Předseda sděluje členům představenstva, že bylo zajištěno, aby advokáti byli seznámeni jednak s konáním a rámcovým programem sněmu, jednak s podmínkami kandidatury dle stávajícího volebního řádu. předseda odsouhlasil materiály vypracované tajemníkem a ředitelkou, které budou  ve formě jednotlivých informačních letáků založeny v příštím čísle BA. Výzva k návrhu kandidátů do orgánů ČAK je zveřejněna i v právě rozesílaném Věstníku ČAK.

	Konstatuje se, že tajemník ČAK vypracoval na základě podnětu JUDr. Teissingové dopis MSp s nastolením nutného řešení problému potřebných informací o tom, kde se ten který obviněný či obžalovaný – klient, je tč. umístěn ve vazbě.

	Dr. Krym dále sděluje, že učinil příslušné výzvy ve věci nabídky právních služeb společností Wenzel Group of Lawyers, tito nereagovali. Bude podáno trestní oznámení. 

	Předseda konstatuje, že dr. Kovářová splnila úkol a cyklus přednášek (témata, přednášející – BA a webové stránky ČAK) je zajištěn s tím, že na 14.4.2005 – první přednáška (převody nemovitostí dle komunitárního práva a otázky s tím související) je přihlášeno celkem 107 advokátů. Na jednotlivé semináře je třeba zajišťovat datatechniku s tím, že zatímní nabídka zařízení pro projekci (notebook, dataprojektor a plátno) se pohybuje ve výši 140.000,-Kč. Tato technika je vyžadována pro celkem 8 seminářů z připravených, přitom předseda přijal rozhodnutí, že nejprve bude technika odzkoušena (nájem 6.000,-Kč/1 den) a poté proveden výběr kvalitativně a cenově nejvýhodnější nabídky. Tento výběr provede mgr. Střížová a předloží předsedovi k řešení do konce května 2005.

	V návaznosti na problematiku vzdělávání dr. Vychopeň a dr. Kyjovský informovali o hlavním diskusním tématu, který odezněl na konferenci advokátní komory SRN, a který se týkal právě povinného vzdělávání. Trend je jasný, vzhledem k požadované ochraně spotřebitele, je třeba zavádět systém vzdělávání a samozřejmě být si vědom všech úskalí, které tento systém přináší – finanční náročnost, byrokratická náročnost – kontrola. Co nejdříve je třeba vytvořit systém vlastními silami, a to systém vyhovující finančně i strukturálně možnostem advokátního stavu v ČR. Dr. Vychopeň se pověřuje, aby zajistil překlad materiálu z dané konference, kdy jak dr. Vychopeň, tak dr. Kyjovský poukazují na jeho inspirativnost. Tento materiál bude sloužit jako jeden z podkladů při vypracování koncepce vzdělávání – překlad připravit do květnové schůze představenstva (odpovídá dr. Vychopeň).


	Ad 2/ Legislativa

a) novela ZA – dr. Račok a dr. Patera v návaznosti na informace člena Legislativní rady vlády seznámili představenstvo se stavem projednávání této novely, a to v intencích informací zavěšených na webových stránkách ČAK. Zejména upozorňují na to, že ohledně problematiky domovních prohlídek a vztahů upravovaných ust. § 85b tr. ř. byla bez dalšího prosazena toliko alternativa I., tj. stávající alternativa, dále že v rámci institutu určování advokátů při bezplatném poskytování právních služeb bude uzákoněna povinná rovnoměrnost tohoto určování, a to s tím, že žadatel bude mít nárok toliko na jednoho určeného advokáta v téže věci. Jinak předseda poděkoval za naplnění webových stránek, kde mají všichni advokáti možnost sledovat veškeré legislativních procesy týkající se advokacie, příp. stadium toho kterého legislativního procesu a stanovisko ČAK k navrhované úpravě. 

b) předseda přednesl návrh usnesení odboru legislativy o užívání loga ČAK s námětem, aby v čl. 2, odstavci prvním bylo přiřazeno písmeno d) s cca touto dikcí: “advokáti pověření reprezentací Komory při společenských, sportovních či jiných akcích, ať již v ČR či v zahraničí.” Vůči této úpravě není námitek, přitom finální dikci do usnesení zapracuje dr. Patera.	

Hlasováno o přijetí návrhu usnesení o užívání loga ČAK ve znění po doplnění čl. 2/1/d) jak uvedeno výše:

Pro	 – 	8		Proti 	– 	0		Zdržel se 	-	0


	Schváleno usnesení představenstva ČAK č. 49/32/05: Schvaluje se usnesení představenstva ČAK ze dne 12.4.2005 o užívání loga České advokátní komory ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

	Odbor legislativy je pověřen k příslušnému vyhlášení usnesení ve Věstníku ČAK.

c) předseda přednesl návrh usnesení, kterým se mění usnesení č. 9/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu. Po diskusi byly přijaty tyto úpravy předloženého textu usnesení (příloha zápisu): čl. 16a/2 – vyšší ověření provádí jménem Komory předseda Komory, tajemník Komory nebo předsedou pověřený místopředseda Komory; čl. 16a/5 se doplňuje o větu in fine: ”obsahové náležitosti evidenční knihy stanoví předseda Komory”.

Hlasováno o přijetí návrhu usnesení kterým se mění usnesení č. 9/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu ve znění po doplnění čl. 16a/2 a čl. 16a/5, jak uvedeno výše:

Pro	 – 	8		Proti 	– 	0		Zdržel se 	-	0


	Schváleno usnesení představenstva ČAK č. 50/32/05: Schvaluje se usnesení představenstva ČAK ze dne 12.4.2005, kterým se mění usnesení č. 9/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

	Na návrh dr. Patery, který reflektuje skutečnost, že došlo k podřazení BA pod odbor vnějších vztahů a Věstník zůstal na odboru legislativy, přitom tato záležitost nebyla zohledněna v rozpočtu ČAK, se dr. Snášelová pověřuje, aby příslušnou rozpočtovou položku rozdělila do náležitých kapitol dle skutečného stavu věcí. Informaci dr. Snášelová podá na květnové schůzi představenstva.
Neveřejná část zápisu





	Na závěr legislativního bloku dr. Račok informuje o jednání na poli novelizace zákona o praní špinavých peněz s tím, že v současné době lze konstatovat, že ústavně-právní výbor akceptuje návrhy Komory, a to zejména v tom směru, že kontrolní činnost má být svěřena kontrolnímu orgánu ČAK.


	Na žádost dr. Vychopně byl přednostně zařazen bod 4/ programu jednání:


	Ad 4/ Informace odboru mezinárodních vztahů

	Dr. Vychopeň seznámil představenstvo s žádostí legislativního odboru MSp ČR o stanovisko ČAK ohledně služeb poskytovaných zahraničními advokáty, v tomto případě advokáty z jiných, než členských zemí EU, v souvislosti s nabídkou ČR ve WTO o závazku ve službách. V této souvislosti dr. Vychopeň přečetl aktuální stanovisko CCBE, kteréžto stanovisko CCBE předložilo národním advokátním komorám k zaujetí obdobné pozice.

	V diskusi dr. Račok konstatoval, že toto stanovisko je v souladu s novelou ZA č. 228/2002 Sb. a za této situace nic nebrání tomu, aby se ČAK připojila k pozici CCBE. Nato dr. Vychopeň nechal hlasovat o svém návrhu: 



Hlasování:

Pro	 – 	7		Proti 	– 	0		Zdržel se 	-	0


	Schváleno usnesení představenstva ČAK č. 51/32/05: Schvaluje se usnesení představenstva ČAK ze dne 12.4.2005, o tom, že ČAK se připojuje ke stanovisku CCBE v záležitosti týkající se závazku ve službách pro WTO.

	Nato dr. Vychopeň informoval členy představenstva o návrhu veronské advokátní komory o uzavření dohody o bilaterální spolupráci a uvedl podrobnosti tohoto návrhu. Po diskusi představenstvo rozhodlo tak, že pověřuje dr. Mrázka, aby nabídku veronské advokátní komory projednal s regionálními zmocněnci, zejména s přihlédnutím k tomu, že se jedná pouze o regionální AK. V případě zájmu některého z reg. zmocněnců, nechť jsou pak neformální vztahy navázány mezi příslušným zmocněncem a touto reg. komorou. Avšak zásadně od 1.1.2006, kdy bude na toto pamatováno i v rozpočtu.

	JUDr. Vychopeň informoval představenstvo o tom, že z důvodu překročení nákladů na seminář ERA došlo k rozpočtovým opatřením v oblasti mezinárodních vztahů, zejména k redukci nákladů a redukci počtu zahraničních cest. Dr. Vychopeň předložil představenstvu redukovaný plán zahr. cest, který byl redukován jednak dr. Vychopeněm, jednak dr. Jirouskem. 

	Dr. Vychopeň dále informoval představenstvo o žádosti Mgr. Petry Korejzové, aby ČAK obnovila svoji účast v AIPPI. Stručně informoval o důvodech ukončení účasti a o tom, že zástupcem ČAK v této organizaci zůstal dr. Čermák jr., který přislíbil hájit v případě potřeby zájmy ČAK v této organizace, aniž by ČAK musela být placeným členem. Po krátké diskusi představenstvo uložilo dr. Vychopňovi projednat žádost mgr. Korejzové na zasedání výboru pro mezinárodní vztahy dne 21.4.2005.

	Dr. Vychopeň informoval o žádosti montrealské konference mezinárodní organizace právníků, která adresovala na Komoru svoji žádost o setkání. Po krátké diskusi se akce ujímá dr. Vychopeň, dr. Poledník.

	Předseda navázal na diskusi z minulé schůze o případném stanovisku ČAK zda-li advokátní služby mají být či nemají být zařazeny mezi služby poskytované na vnitřním trhu v rámci úpravy poskytování služeb na vnitřním trhu směrnicí EU. Má za to, že principiální stanovisko by mělo být přijato bez ohledu na skutečnost, že v současné době byl přerušen proces schvalování a přijetí této směrnice z důvodu odmítavého stanoviska Francie. Stanovisko je třeba přijmout už proto, aby včas mohla být zpracována argumentace a s ní stanovisko předloženo jednak MPO ČR, jednak předloženo na příslušném jednání CCBE. Dr. Jirousek předkládá návrh, aby představenstvo přijalo stanovisko, že advokátní služby nebudou zařazeny do této směrnice a nebudou přiřazeny k řemeslným službám poskytovaným na vnitřním trhu, a to zejména z toho důvodu, že advokátní služby jsou službami svého druhu, službami nikoliv pouze ekonomickými, službami jimiž se advokacie podílí na chodu justice atd. Tak jako je třeba odmítnout prostou formulaci “podnikání v advokacii”, když např. obhajoba ex offo a bezplatné zastupování jistě nejsou podnikatelstvím v pravém slova smyslu, je třeba principiálně odmítnout zařazení advokátních služeb mezi běžné řemeslnické služby. Ostatně i argumentace pro zamítnutí směrnice ze strany Francie je jasným důkazem a signálem, že advokacie se z daného kontextu zcela vymyká, neboť ani v nejmenším ji nelze zařadit do služeb tzv. sociálního dumpingu, kterým se argumentuje stávající zamítavý postoj některých zemí EU ke směrnici.

	Dr. Jirousek vyzval členy představenstva ke sdělení dalších návrhů. Další návrhy nejsou.

	Předseda nechal hlasovat o stanovisku ČAK ve smyslu výše uvedeného návrhu, tj. že představenstvo ČAK odmítá zařazení advokátních služeb mezi ty služby poskytované na vnitřním trhu, jejichž režim má na mysli připravované směrnice EU.

Hlasování:

Pro návrh předsedy:	8		Zdržel se 	-	0	Proti 	-	0

	Schváleno usnesení představenstva ČAK č. 52/32/05: Představenstvo ČAK nesouhlasí se zařazením advokátních služeb jakožto služeb nemateriální povahy mezi ty služby poskytované na vnitřním trhu, jejichž režim v rámci poskytování služeb v zemích EU má upravovat Směrnice EU o poskytování služeb na vnitřním trhu. 

	V návaznosti na výše uvedené stanovisko se zástupce ČAK v CCBE JUDr. Mokrý zmocňuje k tomu, aby toto stanovisko tlumočil a zastával na mezinárodním fóru, prvořadě na půdě CCBE a aby v intencích stanoviska zpracoval odpovídající argumentaci. V tomto směru nechť využije výsledků soutěže, která byla na základě zadání představenstva a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou zorganizována děkanem právnické fakulty a členem představenstva JUDr. Kindlem, který současně informuje, že částku 25.000,-Kč na odměny uvolnila fakulta bez ohledu na účast koncipientů ČAK. Tato skutečnost je s povděkem vzata na vědomí, přitom předseda požádal dr. Kindla, aby s výsledky soutěže neprodleně seznámil jak představenstvo, tak dr. Mokrého. 


	Ad 3/ Informace o zabezpečení sněmu 2005

	Mgr. Střížová informovala o organizačním a technickém zabezpečení sněmu ČAK v TOP Hotelu Praha s tím, že je předjednána cena za konferenční služby stravování a technické vybavení, která je dle představenstva přijatelná, tzn. předseda je zmocněn k uzavření příslušné smlouvy. Mgr. Střížová ještě upozorňuje, že je třeba zajistit požadavky na technické zázemí pro hudební tělesa, jejichž vystoupení organizuje Boris Urbánek. Sděleno, že B. Urbánek   provede náležité vyhodnocení po prohlídce v rámci týdne od 16.-20.5.2005.


	 Ad 5/ Informace o jednání výboru pro vnější vztahy

	Dr. Jirousek seznámil členy představenstva s jednáními výboru a připravenými aktivitami. Připomněl pověření jednotlivých členů výboru přípravou článku na aktuální témata v jednotlivých právních oborech s tím, že členové výboru jsou v daném směru aktivní. Připravuje se spolupráce s mediálním konzultantem pro zajištění publikování článků členů výboru na aktuální témata v periodickém tisku, vedle toho byla diskutována spolupráce s e-právem. Tato spolupráce se vyvíjí v následujících směrech: informace o službách jako Komory tak advokacie na stránkách e-práva s přísl. odkazem na webové stránky Komory; publikování jednotlivých článků členů výboru pro vnější vztahy se zajištěním jejich průběžné publikace v HN; spoluautorská spolupráce na projektu vydávání komentovaných zákoníků v digitalizované podobě, a to za paušál příp. sjednaný Komorou ve prospěch advokátů v tom smyslu, že na základě přístupu prostřednictvím hesla, resp. el. podpisu, si advokát otevře aktuální komentovaný zákoník. V tomto směru není námitek pro další pokračování ve vyjednávání ohledně daného projektu, členové představenstva však důrazně upozorňují na nutnost jak finančně, tak kvalitativně přijatelné úrovně, přitom zásadně namítají, že nesmí být jednáno toliko s jedním z možných vydavatelství. 

	V dalším předseda upozornil na zkušební provoz nových webových stránek, na mediální připravenost prezentace oslav 15. výročí advokacie a na spolupráci se společností IMPAX s.r.o. ohledně dalšího  vydávání BA na základě výsledků výběrového řízení. 

	Dále představenstvo vzalo na vědomí informaci o výsledcích výběrového řízení na výzdobu prostor Paláce Dunaj, na smluvní zajištění vybavení těchto prostor uměleckými předměty a na skutečnost, že částka cca 1 mil. Kč bude zaplacena ve dvou ročních splátkách, tzn. dosáhlo se rozložení nákladů na roky 2005 a 2006.

	Předseda informoval též o uzavření smlouvy s Headline PR s.r.o. ohledně zajišťování sponzorské a partnerské účasti třetích osob na krytí nákladů spojených s organizací Národního večera v rámci konference IBA s tím, že zásadní z pohledu odměn je to, že ČAK platí  odměnu ve výši 12%  zásadně až z realizovaných příjmů. Zároveň, že byla vyřešena otázka věcných plnění, které musí být respektovány přísl. cateringovou firmou, která bude zajišťovat občerstvení účastníků. 


	Ad 6/ Informace o činnosti Kárné komise ČAK

	Dr. Sedlatý předložil členům představenstva písemnou zprávu obsahující rozbor kárné činnosti ČAK se zaměřením na rok 2004 a dále k tomuto materiálu uvedl: základním problémem vyřizování kárných věcí jsou časové prodlevy. Lze říci, že v zásadě se již daří zahajovat řízení do 3 měsíců od nápadu, na druhé straně zejména nedisciplinovanost kárně stíhaných advokátů, kteří se snaží řízení vyhnout, podmiňuje zmíněné prodlevy. Vyhýbání se kárnému řízení je obvykle dokladováno nejrůznějšími lékařskými zprávami, avšak mnohdy bez toho, že potvrzení o zdravotním stavu určitého druhu by bylo doprovázeno pracovní neschopností. Kárná komise zavádí tu praxi, že pokud není omluva provázená lékařskou zprávou podložena současným potvrzení o pracovní neschopnosti advokáta, není tato omluva uznána za důležitý důvod k odročení jednání ve smyslu přísl. zákonné úpravy. Dr. Sedlatý předpokládá, že s tímto názorem a s touto aplikací se představenstvo ztotožní. Dále dr. Sedlatý stručně zmínil jednotlivé statistické údaje, které dokumentují práci kárných senátů. Na závěr se dotkl problematiky profesionalizace činnosti na daném úseku, případně zefektivnění této činnosti. Zdůrazňuje, že počet členů kárných senátů je dostatečný, na druhé straně náhrady za ztrátu času jsou nedůstojné (do 10 hod./100,-Kč za 1 hodinu, nad 10 hod. 300,-Kč/1 hod., za písemné vypracování rozhodnutí 500,-Kč. Nemyslí si, že náhrady za ztrátu času by měly být motivujícím prvkem, avšak tyto náhrady současně nesmí  působit demotivujícím směrem. Sám však nechce hovořit o částkách, které by považoval za relevantní, je si vědom, že tyto náhrady se týkají obecně výkonu funkcí v ČAK, on však může hovořit pouze za KK. 
	Po stručné diskusi členů představenstva dohodnuto, že písemný rozbor činnosti KK bude součástí zápisu z dnešní schůze představenstva. Kromě toho se dr. Sedlatý žádá, aby po náležitém a časově odpovídajícím doplnění údajů připravil příslušnou zprávu za kárnou komisi do zářijového vydání BA.

	V návaznosti na náměty dr. Sedlatého se dr. Snášelové ukládá, aby pro příští představenstvo zpracovala přehled výdajů na náhrady za ztrátu času u KK a KR za rok 2004.

	V návaznosti na činnost KK mgr. Střížová sděluje, že zhruba od června t.r. budou kárné senáty jednající v Praze mít k dispozici tři jednací místnosti v nové budově dvorního traktu sídla ČAK na Národní 16.

	Dr. Sedlatý upozorňuje na konání plenárního zasedání KK ve Špindlerově Mlýně ve dnech 15.-16.6.2005.

	V návaznosti na zprávu dr. Sedlatého a v návaznosti na úvahy o tzv. profesionalizaci svého druhu, když je jasné, že členy kárných senátů budou i nadále advokáti, upozorňuje dr. Račok na několik souvisejících skutečností; jednak práci v senátech lze odměňovat též prostřednictvím jednorázových paušálních odměn, jednak si umí představit tzv. profesionalizaci v tom směru, že určité kárné senáty při určitých odměnách budou vykonávat svou činnost v rámci např. týdenních  celků, čímž se na jedné straně sníží cestovní náklady, na druhé straně se touto koncentrací zvýší operativita a možnost paušálních odměn. Dr. Jirousek navazuje s tím, že na předsedu KK by mohla být přenesena pravomoc přerozdělování určitých finančních prostředků, které by pro ten který rok z rozpočtu pro výplatu paušálních odměn obdržel. Dr. Kindl dále připomíná, že pokud se za řízení platí poplatek 3.000,-Kč, doporučoval by jasné vymezení v tom směru, že tento poplatek se platí za každou instanci daného řízení.  

	Všechny zmíněné podněty bere dr. Sedlatý na vědomí a připraví případnou koncepci zefektivnění kárných řízení pro následná kalendářní období.


	Ad 7/ Běžné věci

	Mgr. Střížová přečetla dopis dr. Motejla ohledně jednak informačního letáku o zajišťování bezplatné právní pomoci prostřednictvím advokátů jednotlivých regionů, jednak o požadavcích spojených s režimem poskytování bezplatné právní pomoci obecně. K dopisu se rozvinula široká diskuse, v níž bylo dr. Račokem důrazně připomenuto, že to byla právě Komora, která předkládala v různých obdobích návrhy na právní úpravu BPP, přitom tento návrh je stále k dispozici. Členové představenstva připomínají, že poskytování BPP není bez dalšího úkolem Komory, ale právě za situace přijetí příslušného zákona jde o úkol sociálního státu. Nelze se zbavovat též povinností přehazováním nejrůznějších problémů povětšinou kverulantského  charakteru na advokáty při presumci, že advokáti jsou bohatí a jako takoví povinní k charitě. Kromě toho je zcela opomíjen fakt, že bez ohledu na to, že poskytování BPP není bez dalšího povinností Komory, je tato pomoc zajišťována a poskytována, byť s ohledem na charakter žadatelů a charakter jejich požadavků s velkými problémy a při stálých a opakovaných stížnostech z řad advokátů. Z dopisu je též patrno, že je zaměňována BPP a ve směru poradenství a to s institutem určování advokátů. Při určování advokátů je naopak povinností zjišťovat majetkové poměry žadatele, neboť zastupování na základě určení není bezplatně nárokové. Co se týče vlastního režimu zajišťování BPP, tento režim navozují jednotliví regionální zmocněnci v rámci přenesené pravomoci dle možností, zkušeností atd., přitom se nezdá potřebné, aby tento režim byl diktován Komorou jako jednotným. Uvedené námitky budiž zohledněny v odpovědi dr. Motejlovi a případně zváženo přiložení návrhu zákona o poskytování BPP.

	Na závěr dr. Račok ještě upozorňuje na skutečnost výrazné nerovnosti na poli bezplatných právních služeb navozené zákonem o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU. Mimo jiné úprava v tomto zákoně byla převzata z návrhu Komory o této problematice. Jsme jeden z mála států v EU, kde tato úprava přeshraničně platí, ale pro vnitrostátní vztahy úprava chybí. Pokud se pak dr. Motejl podivuje nad předkládáním přísl. dokladů o majetkových a výdělečných poměrech, tzn. ovšem v případě určovací agendy, pak tento postup je zcela obvyklý dle úpravy bezplatné právní pomoci v přeshraničních věcech a ve vnitrostátních úpravách jiných států EU.

	Určení odvolacích  kárných senátů k projednání odvolání v kárných věcech advokátů:

Neveřejná část zápisu





	Dr. Krym přečetl navrhovaný ceník inzertních služeb poskytovaných prostřednictvím BA. Představenstvo bez námitek, ceník se stane přílohovou součástí zápisu z této schůze představenstva.

	Dr. Chaloupková se pověřuje, aby v návaznosti na předmětný ceník zpracovala též ceník inzertních služeb realizovaných prostřednictvím webových stránek ČAK.

	Dr. Krym seznámil představenstvo s žádostí o stanovisko advokáta, který by rád vykonával činnost pro Český helsinský výbor, kdy tato činnost je placena z peněz EU, ale předpokládá výkon na základě např. dohody o pracovní činnosti. Místopředseda odpovědný za legislativu dr. Račok odmítá vyhodnotit dohodu o pracovní činnosti jinak než jako poměr obdobný pracovnímu poměru, navíc zdůrazňuje, že podobný výklad by mohl vést ke zneužití takového benevolentního přístupu. Dr. Kindl i ostatní členové představenstva se shodují v tom, že kogentní zákonná úprava vylučuje podobný postup.

	Dr. Papež předestřel představenstvu osvětové letáky notářů s tím, že se přimlouvá za nikoliv stejnou, ale obdobnou prezentační činnost práce advokátů. V tomto směru se rozvinula diskuse, která bude dr. Chaloupkovou tlumočena členům výboru pro vnější vztahy.

	Dr. Snášelová přednesla požadavek ohledně uznání určitého typu studia jako kvalifikačního předpokladu pro vstup do advokacie. Představenstvo danou otázku řeší na základě striktního výkladu dr. Kindla tak, že jedinými školami poskytujícími v ČR akreditované magisterské studium v oboru práva jsou PF Praha. PF Brno, PF Plzeň a PF Olomouc. Žádná jiná škola a žádná soukromá škola tuto akreditaci nemá, tzn. na základě vymezeného kriteria je třeba řešit jednotlivé žádosti o uznání studia přicházející k rukám dr. Snášelové. 

	Nato žádné další náměty nebyly, dr. Jirousek poděkoval všem za účast s tím, že další schůze představenstva se bude konat ve dnech 9. a 10.5.2005, kdy jednání dne 9.5.2005 bude začínat ve 13,00 hod. Schůze skončena v 16,00 hod. 




Zapsala: Eva Ševčíková

