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						ZÁPIS

z jednání 33. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
9.–10.5. 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jednání dne 9.5.2005:

Přítomni:  dr. Jirousek, dr. Brož, dr. Poledník, dr. Jelínek,  dr. Mrázek, dr. Papež, dr. Krym,  
                 dr. Syka, dr. Chaloupková 

    
	ad 1/ Projednání pozastavení výkonu advokacie dle § 9/2 a vyškrtnutí ze  
                     seznamu advokátů dle § 8/1c

Neveřejná část zápisu






Jednání 10.5.2005

Přítomni:  dr. Jirousek, dr. Brož, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Poledník, dr. Jelínek,  dr.  
                Mrázek,  dr. Papež, dr. Karas, dr. Kyjovský, dr. Mikš, dr. Krym, dr. Střížová,dr.  
                Sedlatý, dr. Patera,  dr. Snášelová,  dr. Chaloupková, dr. Kovářová 


	ad 1/ Kontrola zápisu č. 32. z jednání představenstva a informace předsedy o  
                    činnosti za duben 2005

	Zjišťuje se, že materiál z berlínské konference o systému vzdělávání advokátů nebyl dosud přeložen – překlad připravit na červnové představenstvo (dr. Kyjovský, dr. Vychopeň).

	Dr. Snášelová informuje, že ve smyslu úkolu o rozdělení rozpočtové položky na BA do přísl. kapitol rozpočtu na rok 2005 bylo provedeno.

	Před započetím schůze představenstva dr. Patera předložil návrh stavovského předpisu o fondu vzdělávání koncipientů – ten je všem členům představenstva k dispozici. Po provedené diskusi v rámci bodu o legislativní problematice bude návrh vyvěšen na webových stránkách, tzn. předložen k diskusi advokátům.

	Otázka o účasti ČAK v AIPPI byla dr. Vychopněm projednána, výsledky budou představenstvu předloženy k rozhodnutí v rámci bodu 5/ mezinárodní odbor.

	Zpracování přehledu výdajů na náhrady za ztrátu času u KK a KR za rok 2004 – bude dr. Snášelovou předloženo do 18.5.2005.

	Dr. Mikš přednesl zprávu o činnosti KR a KO za 1. čtvrtletí 2005 a v návaznosti na přehled stížností v letech 1996 – 2004 demonstroval rozsah práce a povinností na daném úseku. V této souvislosti seznámil představenstvo se všemi aspekty, které nutně determinují úvahy o jiném systému práce na úseku KR při předpokládaném navýšení profesionálních úvazků advokátů, kteří budou danou agendu zpracovávat. Zpráva o činnosti je součástí tohoto zápisu (včetně zmíněného přehledu), v dalším bylo dohodnuto, že dr. Mikš ve spolupráci s předsedou, tajemníkem a dr. Řemínkem připraví alternativní návrh systému práce na daném úseku a tento návrh bude předložen na zářijové schůzi představenstva ČAK.
	
	Předseda seznámil členy představenstva s činností vedení ČAK v mezidobí od minulé schůze představenstva dosud:

- předseda na setkáních s advokáty seznámil advokáty jednotlivých regionů s činností ČAK a představenstva ČAK za období od ledna 2004 při současném sdělení o budoucích projektech představenstva, resp. vedení ČAK. Tyto akce byly za aktivní účasti jednotlivých regionálních zmocněnců uskutečněny v Českých Budějovicích, Plzni, Brně při značném zájmu advokátů, konečně též v Ostravě, kde zájem advokátů byl menší;

- dr. Jirousek podepsal smlouvu o nájmu, resp. podnájmu nebytových prostor pro pobočku ČAK – Brno, a to v Kleinově paláci na náměstí Svobody v Brně. Daná smlouva je pro případné zájemce z členů představenstva k dispozici, předseda informuje, že byla uzavřena přesně v intencích předchozího souhlasu představenstva. V této souvislosti též dr. Jirousek dne 5.5.2005 jednal se zástupci právnické fakulty v Brně o ukončení nájmu prostor v budově fakulty s tímto výsledkem: PF souhlasí s ukončením nájmu dohodou ke dni dle potřeb ČAK, tj. podle data zprovoznění Kleinova paláce, zároveň má PF zájem o odkoupení nábytku ve stávajících kancelářích pobočky ČAK, a to v celém rozsahu (nabídku ceny učiní do konce června 2005), otázkou případného odprodeje se bude zabývat ředitelka + dr. Snášelová. V této souvislosti bylo mj. sděleno, že PF dané prostory bude do budoucna nutně potřebovat pro své zaměstnance, avšak s využitím přednáškové místnosti pro koncipienty může ČAK počítat ve stávajícím rozsahu;

- dr. Jirousek dále informuje o jednání za účasti dr. Kyjovského s architektem Ing. arch. Maňákem v Brně dne 5.5.2005 s tím, že architekt byl zaúkolován ke zpracování studie dle pokynů předsedy vycházejících z obsahové náplně a potřeb pobočky Brno s tím, že studie spolu s rozpočtem nákladů bude předložena představenstvu na červnové schůzi. Dr. Kyjovský zároveň jedná o případné realizaci stavebních úprav na náklady a prostřednictvím pronajímatele, resp. nájemce,  dále pak s případnými dodavateli jak prací, tak zařízení v tom smyslu, že splatnost dodávek by byla sjednána na rok 2006 (s ohledem na finanční možnosti a rozpočet ČAK pro rok 2005);

- dr. Jirousek dále informuje představenstvo o jednání s předsedou ÚS dr. Rychetským a dalšími ústavními soudci (dr. Wágnerová, Balík, Nykodým, Holländr), a to za účasti dr. Račoka a dr. Patery za ČAK. Ve věci určování advokátů v případech již zahájených řízení o ústavní stížnosti bylo nalezeno praktické řešení, jež bude obsahem programu bodu legislativy;

-  v rámci zprávy o činnosti dále dr. Jirousek informuje o činnosti na základě aktivit odboru pro vnější vztahy, který připravil seriál rozhovorů o činnosti ČAK a advokacie v návaznosti na 15. výročí svobodné advokacie (rozhovor pro HN, Právo, časopis Soudce a Radiožurnál ČRo 1 a BBC). Dále je připravena zpráva pro LN a MF Dnes a na 20. května 2005 je připravena tisková konference. Zároveň dr. Chaloupková sděluje, že byla zahájena spolupráce jak s HN, tak e-právem, na jehož webových stránkách byly vyvěšeny již 3 články, jejichž autory jsou advokáti (dr. Račok, dr. Holec a redakční článek).


Pokračováno v řízení o pozastavení výkonu advokacie, resp. vyškrtnutí ze seznamu advokátů ze dne 9.5.2005:
Neveřejná část zápisu





	Poté na žádost dr. Mrázka (z časových důvodů) přikročeno k projednávání bodu 3/ programu:

	ad 3/ Principy činnosti a koordinace práce region. zmocněnců

	Dr. Mrázek a dr. Jirousek přednesli záměry ohledně další organizace práce reg. zmocněnců, dr. Mrázek předložil návrh koncepce v písemné podobě, s níž se členové představenstva seznámili. Po diskusi se ukládá dr. Mrázkovi, aby do koncepce, která je přílohou tohoto zápisu, zapracoval následující připomínky:

	pro futurum zvážit označení reg. zmocněnců, aby bylo zřejmé, že jsou představiteli ČAK v daném regionu;
	nadále setrvat na té konstrukci, že reg. zmocněnci jsou pomocnými orgány Komory a do funkce jsou jmenováni pro zastupování Komory v jednotlivých regionech a pro organizaci stavovského života  v daném místě;

je třeba zvýšit finanční zajištění pro jednotlivé regiony a v tomto směru připravit již pro rok 2006 základní zásady hospodaření regionálních zmocněnců;
do budoucna počítat se zřízením místa koordinátora činností reg. zmocněnců v rámci aparátu Komory, tzn. pro koordinaci těchto činností a pro zajištění např. též náročnějších administrativních úkonů;
zavést relativně pravidelný harmonogram jednání reg. zmocněnců pod vedením odpovědného člena představenstva, např. v rámci čtvrtletí a při stabilizaci termínů – viz schůze představenstva;
od budoucna zvážit a navrhnout nové regionální rozdělení ČR, i případně nerespektující hranice soudních krajů, a to dle potřebnosti organizace činnosti ČAK v tom kterém regionu (viz např. region Praha a Středočeský region, když tyto regiony jsou s ohledem na vázanost v centru ČAK ve své činnosti zcela specifické);
	podřadit činnost reg. zmocněnců pod výhradní odpovědnost člena představenstva odpovídajícího za tuto oblast (tč. dr. Mrázek), s tím, že do sněmu 2005 bude činnost tohoto člena představenstva vázána na primární spolupráci s odborem pro výchovu a vzdělávání.
zvážit jmenování zástupců reg. zmocněnců s ohledem na jejich mnohdy nutnou zastupitelnost. 

Dr. Jirousek v návaznosti na zjištění při setkávání s advokáty v průběhu měsíce dubna 2005 v jednotlivých regionech tlumočí přání prezentované dr. Vidovičovou, aby Olomoucký a Zlínský kraj vytvořily samostatný region, podřazený nově jmenovanému reg. zmocněnci pro tuto oblast s tím, že tento významný region je univerzitním centrem, sídlem Vrchního soudu atd., přitom není vnitřně navázán ani na činnost zmocněnce v Brně ani na činnost zmocněnce v Ostravě. Dr. Jirousek informuje, že s dr. Vidovičovou předjednal, že tato je ochotna činnost reg. zmocněnce do sněmu ČAK vykonávat, a to za pomoci JUDr. Aloisie Jurkovičové, advokátky ve Zlíně. 

Představenstvo jednomyslně rozhodlo usnesením č. 53/33/05 takto: Zřizuje se pomocný orgán – regionální představitel pro Olomoucký a Zlínský kraj s tím, že do funkce regionálního představitele se jmenuje JUDr. Lenka Vidovičová (zástupkyně JUDr. Aloisie Jurkovičová).

Představenstvo dále odsouhlasilo, aby dr. Mrázek na základě předloženého návrhu koncepce a při zapracování výše spec. připomínek a námětů zpracoval finální koncepci organizace práce reg. představitelů ČAK.


ad 2/ Legislativa

Dr. Račok předložil  návrh sdělení představenstva ČAK k výkladu ust. § 18 odst. 2 ZA - určení advokáta k poskytnutí právních služeb spočívajících v zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

K tomu dr. Jelínek uvádí: podle mého názoru toto sdělení podporuje právní exces, který umožňuje Komoře ustanovovat advokáty k poskytování právní pomoci bez nároku na odměnu za zastupování, tedy k vykonání nucené práce, což je v rozporu nejenom s Listinou základních práv a svobod a čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Mám zato, že je třeba podniknout kroky k tomu, aby stát naplňoval své mezinárodní závazky, a to nikoliv na úkor stavovské samosprávy, resp. jednotlivých advokátů.

	Dr. Račok v prvé řadě reaguje tak, že dané sdělení není o ničem jiném než o zákonné informaci a nesouvisí s rozhodnutím o poskytování právní pomoci za úplatu nebo bezplatně. Dále dr. Račok považuje přednes dr. Jelínka za podcenění své práce i práce představenstva, neboť je velice jednoduché prohlašovat, že “je třeba podniknout kroky”, avšak na druhé straně je třeba nějaké kroky skutečně realizovat, což představenstvo, resp. někteří jeho členové, na rozdíl od jiných, činí. Představenstvo, ať už prostřednictvím právě osoby dr. Račoka, předsedy ČAK či odboru legislativy, velmi důrazně na všech možných odpovídajících jednáních upozorňuje na absenci právního předpisu, který by komplexně upravoval bezplatnou právní pomoc, byl to právě dr. Račok, který zpracoval návrh takového zákona, jenž byl již 2x na MSp ČR smeten ze stolu pro nedostatek financí (návrh byl včleněn toliko do zákona o poskytování přeshraniční právní pomoci). V této souvislosti by velmi rád slyšel, co tedy má Komora dělat tak, aby obstála nejen v očích advokátů, ale i v očích veřejnosti. 

	Dr. Jirousek zdůrazňuje, že tato otázka je z pohledu postavení advokacie velmi citlivá, a to s ohledem na neustále zdůrazňovaný rovný přístup k právní pomoci. Zároveň sděluje, že vynutit si takovou úpravu za každou cenu při stávajícím rozsahu příslušné rozpočtové kapitoly, povede toliko k jinému rozvrstvení daných finančních prostředků. Připomíná, že v jiných státech EU je sice tato otázka řešena komplexně, avšak mnohde nebylo takovými úpravami dosaženo toho, aby stát nesl veškeré náklady zastoupení. V této souvislosti žádá, aby dr. Patera ve spolupráci s občanskoprávní sekcí, případně již na základě stávajících materiálů, připravil informaci o rozsahu krytí tzv. bezplatné právní pomoci v jiných státech EU.

	Nato byla problematika obsahu sdělení detailně diskutována s tím, že konečný návrh zní tak: uveřejnit sdělení po úpravách, že dané poučení platí toliko pro zastupování v již zahájených řízeních před ÚS a po vypuštění bodu 3/ (současně se zdůrazňuje, že znění posledního bodu sdělení upozorňuje na dost málo známý fakt, že v případě bezplatného poskytnutí zastoupení, které však nezakládá samotné určení, je namístě domáhat se náhrady nákladů vždy tam, kde to zákon povoluje, což na rozdíl od obecného mínění není pouze v případech, kdy ústavní stížnosti je vyhověno).
	
Nato nechal předseda ČAK hlasovat o udělení souhlasu ke zveřejnění sdělení k určení advokáta k zastupování v již zahájeném řízení před Ústavním soudem, a to v rozsahu a obsahu sdělení, jak je součástí tohoto zápisu:

Hlasování :

Pro	-	8		Proti	-	1		Zdržel se	-	0


	Dr. Račok a dr. Patera přednesli návrh legislativní úpravy výkonu advokacie v rámci společnosti s ručením omezeným a v rámci komanditní společnosti. Členové představenstva se seznámili se stěžejními body tohoto návrhu a po diskusi a na základě návrhů dr. Vychopně, dr. Jelínka, dr. Kyjovského atd. byly přijaty náměty ke změnám:

- základní kapitál kapitálové společnosti bude určován obecnou právní úpravou, tzn. žádné změny zakládající případné hodnocení o nerovnosti podnikání nesmí návrh obsahovat;
- jednatelem i prokuristou společnosti může být toliko advokát; 
- ze stejných důvodů jako je tomu u základního kapitálu lze založit s.r.o. při účasti jediného společníka;
- je třeba zvážit, zda-li dědicem obchodního podílu advokáta musí být zase jen advokát (v tomto směru upozorňuje dr. Jelínek na rakouskou úpravu, která umožňuje podobný postup, tj. že dědicem není advokát, ale musí být zachována majorita advokátů ve společnosti);
- je třeba zvážit, zda-li  pojistná částka má  být zapisována do obchodního rejstříku i s ohledem na případnou okolnost prezentace u veřejnosti a její ohlas;
- v případě společnosti s ručením omezeným by pojistná částka měla být násobkem počtu společníků a určené sazby a  u komanditní společnosti násobkem počtu komanditistů a sazby 10 mil. Kč.

	Dr. Račok a dr. Patera upozorňují, že pokud je souhlas se záměrem, je třeba se k němu v intencích písemného návrhu detailně vyjádřit nejpozději do 20.5.2005 tak, aby návrh mohl být zpracován v takové podobě, která může být předložena přísl. zákonodárnému sboru. 

	Představenstvo s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám souhlasí se zpracováním legislativního návrhu, tzn. v tom směru, že advokacii bude lze vykonávat prostřednictvím obchodních společností, s.r.o. a komanditních společností. Dr. Račok ještě zdůrazňuje že takový postup má smysl pouze tehdy, pokud bude předložen do zákonodárného procesu do června 2005.

	V návaznosti na další návrhy předkládané v souvislosti s novelizací ZA se připomíná, že advokátní stav s ohledem na dodržení náležité odbornosti poukazuje na nutnost zavedení lhůty samostatného výkonu advokacie, kterou je třeba splnit pro účely možného navázání pracovního poměru s koncipientem.  V rámci diskuse odezněla řada jiných návrhů, které by měly zvýšit nároky na odbornost jednak školitelů, jednak koncipientů, za daných okolností (např. viz úprava v Rakousku-Uhersku – povinné složení rigorozní zkoušky, ovšem při ochraně stávajících práv dosavadních advokátů). Za daných okolností byl přednesen návrh na uzákonění povinné 5tileté lhůty výkonu advokátní činnosti pro vznik oprávnění přijetí advokátního koncipienta do výchovného a vzdělávacího procesu. Vedle toho jako druhý návrh přednesl JUDr. Jirousek návrh lhůty 3leté.

Hlasováno o 5tileté lhůtě:

Pro	-	6		Zdrželi se	-	3		Proti 	-	0
	

	Dr. Račokovi a dr. Paterovi se ukládá, aby v intencích schváleného návrhu představenstva připravili odpovídající návrh legislativní úpravy.

	Dr. Račok a dr. Patera dále předložili návrh stavovského předpisu o fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů a souvisejících změnách. Po diskusi jsou k návrhu tyto věcné připomínky – zapracovat používání fondu též pro soutěže a pro odměny za zadané práce ze strany Komory, dále upravit formulaci účelu financování tak, aby obecně bylo dovoditelné, že z tohoto fondu se hradí též ty náklady, které se vzdělávacím procesem koncipientů souvisí, např. náklady BA apod., dále se navrhuje, aby účinnost předpisu v případě schválení sněmem byla od 1.1.2006, tzn. článek 7 vypustit. Budiž dále zvážena, případně navržena, limitace výše půjček koncipientům, a to obdobně jako je tomu v sociálním fondu.

	Následně se rozvinula diskuse o výši příspěvku a způsobu jeho konstituce, tj. příspěvku placeného výhradně advokáty, kteří na základě pracovní smlouvy zaměstnávají koncipienta. Dle stávajících nákladů na výchovu koncipientů ročně, by, při stávajícím počtu koncipientů cca 2300, měl příspěvek činit cca 2 tis. Kč ročně. Dr. Kyjovský navrhuje částku 5 tis. Kč ročně, dr. Papež navrhuje jiný způsob určení částky: vymezit předpisem sazbu např. 1.000-5.000,-Kč tím, že představenstvo pro každý rok tento příspěvek určí dle momentálního stavu koncipientů a faktických potřeb Komory.

	Otázka výše příspěvku zůstala otevřená s tím, že se předkládá k diskusi advokátní obci, a to prostřednictvím zveřejněním tohoto zápisu a návrhu stavovského předpisu na webových stránkách ČAK s výzvou k názorům ze strany advokátům.

	Dr. Mikš za KR sděluje, považuje za správné a nutné, aby bylo předpisem zakotveno, že vybrané příspěvky jsou transparentně odděleny od jiných příjmů Komory, na samostatném účtu, tzn. k užívání toliko v rámci vzdělávaní koncipientů, viz čl. 2 návrhu usnesení. Jinak je přesvědčen, že výše příspěvku musí korespondovat se skutečnou výší nákladů.

	Dr. Jirousek připomíná, že při úvahách o výši příspěvku je třeba počítat s mnoha aspekty, které v budoucnu nepochybně podmíní náročnost zajištění výchovného a vzdělávacího procesu koncipientů. V této souvislosti upozorňuje, že s ohledem na nárůst počtu koncipientů, se ukazuje jako neudržitelný ten stav, kdy vstupní a výstupní školení je školením týdenním, přitom, aby bylo možno naplnit literu zákona a stavovského předpisu, je takové školení naplňováno až 200 uchazeči. Poslední zkušenosti ukazují, že tento systému bude nutné změnit, neboť odborné a účelové zaměření daného školení se vytrácí a zvládnutí organizace je přitom čím dál náročnější. Navíc je nutno počítat s tím, že další zkvalitňování vzdělávacího procesu podmíní nárůst nákladů (viz běžná praxe ve vyspělých zemích EU – počítačová školicí střediska).

	Dr. Brož připomíná, že pokud se uvažuje o částce 2 tis.Kč v relaci k nákladům ČAK cca 5 mil. Kč ročně, pak tato částka samozřejmě nezahrnuje povinnou finanční spoluúčast advokátů dle usn. 1/1998 Věstníku (50%). Kdyby tato spoluúčast odpadla v důsledku daného usnesení, pak by tyto náklady ČAK činily mnohem více, tzn. relevantním příspěvkem by byl příspěvek cca 4-4,5 tis. Kč, avšak již bez povinnosti školitele spolufinancovat. 
	
	Předseda uložil úkoly  dle výše uvedeného, tzn. předložit věc k diskusi s tím, že konečný návrh výše příspěvku, resp. způsobu určení, bude přijat tak, aby byl zveřejněn v zářijovém čísle BA.


	ad 4/  Oslavy 15. výročí svobodné advokacie

	 Dr. Kovářová přednesla zprávu o organizační připravenosti ČAK k realizaci týdne oslav 15. výročí svobodné advokacie. Zároveň v souladu s písemnou zprávou informovala o již provedených školicích akcích od 14.4. dosud (každý čtvrtek) a to s tím, že akce lze považovat za vesměs velmi úspěšné, s výjimkou jediného semináře, při plné obsazenosti. Otázka, která je k diskusi nastolena, je otázka odměn pro lektory a po zjištění nákladů jednotlivých akcí i výše příspěvků advokátů (vždy však při respektování primární účasti ČAK na vzdělávání). Představenstvo nemá námitek aby tyto věci prezidiálně  rozhodoval předseda představenstva, v případě příspěvku advokátů však zásadně vždy v rozmezí částky 250-500,- Kč.

	Představenstvo vzalo zprávu na vědomí a přitom předseda představenstva poděkoval všem, kteří se zasloužili o včasné zahájení provozu ve školicím středisku v Paláci Dunaj. 
	

	ad  5/ Informace odboru mezinárodních vztahů

	Nato místopředseda představenstva dr. Vychopeń informoval o jednání sekce pro mez. právo, která projednávala mj. otázku spojenou s účasti ČAK v AIPPI, kdy ČAK přestala být v roce 2003 členem této organizace. Seznámil přítomné členy představenstva s názorem sekce pro mez. právo, která přijala stanovisko, že jde o organizaci více odborně zaměřenou než stavovsky a další účast v této organizaci nedoporučila. Na žádost dr. Kyjovského se rozhodnutí v této věci odkládá s tím, že o této záležitosti bude ještě jednat sekce pro právo duševního vlastnictví. 

	Dr. Vychopeň seznámil představenstvo s problematikou schvalování zahraničních cest s přihlédnutím ke konfliktu v pravidlech pro organizování, schvalování a financování zahr. cest a pokyny předsedy ČAK pro hospodaření s finančním prostředky. V uplynulém měsíci totiž došlo k tomu, že vlivem sezonních změn nákladů zahraničních cest (letenky, ubytování) a vlivem toho, že mez. odbor ČAK byl nucen organizovat zahraniční cesty, které byly neplánované, došlo ke kolizi s pokynem předsedy o nakládaní s finančními prostředky a zahraniční cestu  schvalovaly 4 osoby. Za této situace dr. Vychopeň navrhuje, aby bylo rozhodnuto o tom, že zahraniční cesty schvaluje buď pověřený člen představenstva bez ohledu na pokyn předsedy o hospodaření nebo  pokyn předsedy upravit tak, že náklady zahraničních cest budou z tohoto pokynu vyňaty a o těchto nákladech bude rozhodovat přímo pověřený člen představenstva, tak jak bylo schváleno v pokynech pro organizování zahraničních cest.
	Nato po krátké diskusi představenstvo rozhodlo, aby u zahr. cest a jejich nákladů nadále cesty schvaloval pověřený místopředseda, který je povinen dbát zejména na to, aby nedošlo k překročení rozpočtu – kapitola náklady zahr. cest -  v rámci příslušného kalendářního roku. Dr. Vychopeň bude představenstvo informovat o čerpání rozpočtu každý měsíc.
	Dále dr. Vychopeň opravuje informaci z počátku jednání představenstva – překlad materiálu z berlínské konference byl rozeslán členům představenstva e-mailem.

	Dr. Vychopeň informoval o tom, že CCBE doručilo ČAK písemný materiál - průvodce elektronické komunikace - ke vznesení připomínek s tím, že v prosinci 2005 se v Madridu na toto téma uskuteční konference. Představenstvo po krátké diskusi schvaluje tuto zahr. cestu s tím, že bude dodatečně určena spolupracující osoba pro práci na stavovském předpisu, který se bude touto problematikou zabývat. 

	Nato dr. Vychopeň vznesl dotaz na to, v jaké fázi se nachází jednání o Identity Cards s tím, že dle informací Komora doposud neuzavřela smlouvu se CCBE o distribuci těchto karet.

	Dr. Jirousek k uvedenému sděluje, že při setkáních s advokáty v jednotlivých regionech byl vznesen požadavek na identifikační kartu advokáta EU toliko ve dvou případech v Jč. regionu. Nato dr. Kyjovský sděluje, že věc je třeba vést v patrnosti, avšak k výrobě a zajišťování karet je možno přistoupit teprve při realizaci nové komplexní koncepce matriky a v návaznosti na rozpočet pro příští období.


	ad 6/ Zpráva o činnosti Kontrolní rady za rok 2004

	Zprávu podal dr. Mikš – viz bod 1/ Kontrola úkoů


	ad 7/ Různé

	Představenstvo dohodlo tyto termíny schůzí P ČAK do doby konání sněmu :

13.-14.6., 29.-30.8., 12.-13.9., 10.-11.10.


	Dr. Krym referuje o kárných spisech advokátů a přidělení odvolacích kárných senátů:
Neveřejná část zápisu





	Na to uděleno slovo dr. Snášelové, která navrhuje, aby představenstvo vzalo na vědomí rozpis termínu advokátních zkoušek na rok 2006. Představenstvo bere na vědomí termíny těchto zkoušek.	
	Dr. Krym doporučil vypsat výběrové řízení pro pracovníka matriky ČAK, který by od měsíce září 2005  zajišťoval určování advokátů podle § 18 odst. 2 ZA pro celou ČR na pobočce ČAK v Brně. Představenstvo rozhodlo, že toto výběrové řízení bude vypsáno.
	Dr. Krym seznámil představenstvo se žádostí advokáta o metodickou pomoc ve věci vedení depozitních účtů advokáta, a to zejména v tom, jak se má účtovat o prostředcích v adv. úschově a zejména o výnosech (úrocích), pokud zůstávají na účtu k 31.12. běžného roku a přecházejí do roku následujícího. Představenstvo zaujalo názor, že o prostředcích na zvláštních účtech advokáta, pokud jsou určeny pro klienta nebo klientem určeny pro jiné osoby, je advokát povinen vést evidenci ve smyslu přísl. stavovských předpisů, ale neúčtuje o nich ve vlastním účetnictví, neboť jde o prostředky jiných osob. Pokud jde o úroky náleží tyto úroky podle dohody buď složiteli nebo klientovi, je-li rozdílný od složitele, a ani o těchto úrocích se neúčtuje v účetnictví advokáta, ledaže podle dohody tvoří součást odměny advokáta za úschovu. V takovém případě o úrocích účtuje advokát stejně jako o své odměně. 
	Představenstvo rozhodlo o zveřejnění odcizení knihy o prohlášeních o pravosti podpisů nahlášeném advokátem tajemníkovi ČAK ve Věstníku ČAK.
	Představenstvo se vyjádřilo kladně k uzavření smlouvy o mediálním poradenstvím s p. Ševčíkem. 
Dr. Krym seznámil představenstvo s žádostí advokáta o stanovisko, zda je možné v rámci výkonu advokacie poskytovat právní služby prostřednictvím internetu. V tomto směru bylo vypracováno stanovisko odboru legislativy ČAK, které bylo v odpovědi advokátovi doplněno tajemníkem ČAK. Toto stanovisko, se kterým představenstvo souhlasí, bude včetně doplnění tajemníka, zveřejněno na internetových stránkách ČAK a případně i v BA.
K dotazu advokátky zda je vhodné, aby soudce, který rozhoduje o přiznání náhrady nákladů řízení spočívajících v právním zastoupení a hotových výdajích advokáta, vyžadoval, aby advokát při jednání  kromě TP k vozidlu předkládal i klíče od vozidla, aby se tak soudce přesvědčil, zda advokát skutečně k soudu přijel vlastním vozidlem, se vyjádřilo představenstvo tak, že jde o postup ze strany soudce zcela nevhodný, dotýkající se cti přítomného advokáta a doporučuje dotazující se advokátce, aby na chování soudce podala stížnost k předsedovi soudu.

Další náměty k jednání nebyly, proto dr. Jirousek poděkoval přítomným za účast a jednání představenstva v 18,00 hod. ukončil. 
 
Zapsala: Eva Ševčíková
























