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						ZÁPIS

z jednání 5. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
6.–7.3. 2005

Jednání dne 6.3.2006:

Přítomni: 13,00 hod.  dr. Jirousek, dr. Vychopeń, dr. Poledník, dr. Papež, dr. Brož,
                                   dr. Mokrý, dr. Smejkal, dr. Pejchal, dr. Všetečka, dr. Žižlavský, 
                                   dr. Krym, dr. Syka, dr. Chaloupková 
	    14,30 hod.  dr. Račok, dr. Kyjovský

	ad 1/ Pozastavení výkonu advokacie dle § 9/2 písm. a) ZA
ad 2/ Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8/1, písm. a)

Neveřejná část
---

	Nato dr. Jirousek konstatoval, že program jednání představenstva dne 6.3.2006 byl  v 16,15 hod. vyčerpán a pokračování bude 7.3.2006 od 9,00 hod.


Jednání 7.3.2006

Přítomni: 9,00 hod. dr. Jirousek, dr. Brož, dr. Vychopeň, dr. Račok,  dr. Pejchal, dr. Mokrý,      
                              dr. Smejkal, dr. Papež, dr. Kyjovský, dr. Všetečka, dr. Uhlíř, dr. Krym,  
                              dr. Střížová, dr. Snášelová M., dr. Trmalová, dr. Snášelová L., dr. Syka,
		      dr. Patera, dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Mandák, dr. Marešová
	10,30 hod. dr. Mikš, dr. Žižlavský	
	14,00 hod. dr. Poledník


	Ad 1/ Kontrola úkolů

	Konstatuje se, že byly předloženy podkladové materiály k problematice karet CCBE. K tomu předseda sděluje, že byl dr. Mocem informován o skutečnosti, že cca 30 advokátů již   v současné době vyžaduje vydání karet CCBE. Proto se doporučuje, aby matrika těmto žadatelům vydávala papírové karty CCBE, přitom dr. Trmalová podotýká, že k této operaci není třeba již speciální smlouvy se CCBE. Vzory papírových karet k operativnímu vydávání má matrika ČAK k dispozici. Za těchto okolností představenstvo jednomyslně doporučuje, aby před vlastním rozhodnutím o finální podobě příp. plastových karet,  byla přijata usnesení, která umožňují matrice ČAK vydávat žadatelům papírové karty CCBE.

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o usnesení představenstva ČAK ze dne 7.3.2006, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 10/1999 Věstníku o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a průkazu adv. koncipienta ve znění usnesení představenstva ČAK č. 12/2004 Věstníku, a to v dikci, jež je přílohou tohoto zápisu:

Hlasováno:
Pro	-	9	Zdržel se	-	0		Proti	-	0
	Představenstvo přijalo usnesení č. 13/5/2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 10/1999 Věstníku o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a průkazu adv. koncipienta ve znění usnesení představenstva ČAK č. 12/2004 Věstníku. 

	Dále se předkládá návrh usnesení představenstva ČAK ze dne 7.3.2006, kterým se navrhuje stanovení poplatku za vydání identifikačního průkazu CCBE ve výši 100,-Kč. K tomu dr. Kyjovský vznáší protinávrh, aby poplatek byl stanoven ve výši 500,-Kč

Hlasováno o protinávrhu:
Pro	-	2		Proti	-	7	Zdržel se	-	0

Dr. Střížová upozorňuje na to, že průkazka stojí 2,5 EURO a je třeba zvážit též provozní náklady ČAK. Dr. Smejkal v této návaznosti navrhuje stanovení poplatku ve výši 200,-Kč. Hlasováno o návrhu ve znění předloženého usnesení představenstva ČAK, jehož dikce je přílohou zápisu se změnou 200,-Kč namísto částky 100,-Kč.

Hlasování:
Pro	-	9	Proti	-	0	Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 14/5/2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým se stanoví poplatek za vydání identifikačního průkazu CCBE, a to se změnou výše poplatku, tj. 200,-Kč za průkaz.

	Dále po diskusi, v níž dr. Smejkal informoval o tom, že zahájil jednání s firmou Anet Brno, která učinila nabídku výroby plastových karet – průkazek ČAK, resp. CCBE, a to karet s čipem, které by umožňovaly hlasování, přihlášení k akcím ČAK, atd. vše v ceně cca do 100,-Kč/1 karta, představenstvo rozhodlo o tomto následujícím postupu:

	dr. Smejkal se pověřuje, aby zpracoval na základě dalšího jednání s firmou Anet Brno projekt výroby identifikačních karet – průkazek ČAK, a to v alternativě s čipem a bez čipu (alternativa s čipem: je třeba v projektu upozornit na všechny výhody i nevýhody takové karty);

na návrh dr. Kyjovského představenstvo jednomyslně souhlasí s tím, aby byly připraveny předmětné karty jakožto průkazy ČAK ze strany A a průkazy CCBE ze strany B s tím, že zároveň legislativní odbor připraví úpravu systému výměny stávajících průkazek za průkazy nové s vyřešením potřebné úpravy i pro přechodné období (viz též papírové průkazy CCBE);
v návaznosti na informace dr. Trmalové, které se ukládá, aby připravila možnost uzavření přísl. licenčních smluv se CCBE, představenstvo doporučuje, aby vedle čísla určeného pro karty CCBE užívané v ČR, tj. č. 4200 bylo řazeno vždy registrační číslo advokáta dle seznamu ČAK, a to za pomlčku.
na závěr této problematiky představenstvo pověřuje dr. Jirouska, dr. Račoka, dr. Smejkala (projekt) a dr. Kyjovského k tomu, aby v intencích výše uvedeného postupu připravili realizaci, včetně přísl. předpisových úprav.

Dr. Mandák informuje, že zpracoval článek na téma označení advokátů a advokátních kanceláří. Tento předložil předsedovi ČAK ke schválení a článek s přísl. odkazem na legislativní stavovskou úpravu vyjde v č. 3 Bulletinu advokacie.


K tomu dr. Brož dodává, že s ohledem na závažnost problematiky a frekvenci porušování dotčených stavovských předpisů zejména v regionu Praha, byl pro tento region dr. Brožem připraven seminář na téma výkon advokacie v ČR – pro zahraniční advokátní kanceláře. 

Pravidla hospodaření reg. představitelů – viz samostatný bod programu.

Obsazení sekce pro dějiny advokacie – konstatuje se, že dr. Poledník se z jednání omluvil, návrh složení sekce nebyl předložen. K tomu dr. Jirousek konstatuje, že vedle této sekce ještě nebylo stanoveno obsazení redakční rady BA s tím, že dr. Mandákovi bylo uloženo přednést tento návrh v rámci dnešní schůze.
V návaznosti na agendu sekcí předkládá dr. Mandák návrh obsažení redakční rady zpracovaný spolu s předsedou redakční rady JUDr. Tomanem (připomíná se, že šéfredaktorem zůstává dr. Mandák, zástupkyní šéfredaktora byla na základě konkursu vybrána a jmenována PhDr. Ivana Cihlářová – od 1.3.2006 pracovnice ČAK): JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Jiří Císař, JUDr. Ladislav Krym, prof. JUDr. Zdeněk Kučera, JUDr. Michal Mazanec, doc. JUDr. Vladimír Mikule, doc. JUDr. Jiří Pipek, JUDr. Tomáš Pohl, doc. JUDr. Pavel Šámal, prof. JUDr. František Zoulík, doc. JUDr. Karel Marek, prof. Alexandr Bělohlávek Dr., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, JUDr. Pavel Holec, prof. JUDr. Jan Dvořák. 

Dr. Jirousek nechal hlasovat o složení redakční rady Bulletinu advokacie:

Hlasování:
Pro	-	 9 	proti	-	 0 		zdržel se	-	 0.

	Ke spolupráci s MZK – návrh darovací smlouvy nebyl předložen, dr. Snášelové M. se ukládá, aby ve spolupráci s dr. Poledníkem zajistila předložení návrhu darovací smlouvy předsedovi ČAK, a to nejpozději do konce března 2006.

	Dr. Poledník a dr. Snášelová M. předložili scénář slavnostního otevření pobočky Brno. Tento program se schvaluje s  tou úpravou, že dne 11.5.2006 po tiskové konferenci  od 16,30 hod. bude slavnostní otevření spojené s rautem pro VIP hosty (seznam dohodnut), členy představenstva a ty moravské advokáty, kteří jsou v dalších orgánech ČAK (celkem cca 75 osob).

	K poplatkovým povinnostem vůči bankovním úkonům – dr. Krym sděluje, že enormní nárůst poplatků u KB a.s. byl na začátku roku 2006 podmíněn počtem finančních operací v souvislosti s úhradami poplatků advokátů na činnost ČAK a dalších plateb. Jinak lze konstatovat, že poplatkové povinnosti jsou obdobné jako u jiných peněžních ústavů. K problematice rozvrstvení finančních prostředků ČAK na účtech  u jednotlivých bank předseda ČAK uvádí, že i po jednání se zástupci KB a.s. nedošlo k navázání žádné spolupráce, naopak se zdůrazňuje velice dobrá spolupráce s dalšími peněžními ústavy, a to HVB Bank a ČS a.s. (v únoru uzavřena smlouva o spolupráci na rok 2006). Dr. Uhlíř navrhuje, aby gró peněžních prostředků ČAK bylo uloženo u HVB Bank. V tomto směru i další členové představenstva doporučují rozvrstvení finanční prostředků dle úrovně faktické spolupráce, byť  při zachování stávající struktury jednotlivých účtů u celkem tří peněžních ústavů (fin. jistota ČAK). 



	Ad 2/ Legislativa

	Dr. Račok a dr. Patera předkládají návrh usnesení  představenstva ČAK o stanovení minimálních limitů pojistného plnění z pojištění odpovědnosti advokátů za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie. Dr. Račok odůvodňuje proč, byl návrh stavovského předpisu předložen až před jednáním představenstva, tzn. nikoliv ve lhůtě 5 dnů předem. Jde o to, že se jednak čekalo na podpis novely ZA ze strany prezidenta ČR (2.3.2006), jednak se o celé věci intenzivně jednalo se zástupci pojišťovny, přitom poslední jednání, které vedlo k finalizaci dikce předpisu proběhlo včera, tj. 6.3.2006. Zdůrazňuje, že další jednání se koná 8.3.2006, přitom účinnost novely ZA nastane 1.4.2006. Jde proto o předložení návrhu v rámci stavu, jenž odpovídá analogicky stavu legislativní nouze, přitom, jak zdůrazňuje dr. Krym, advokáti by přinejmenším měli vědět, za jakých podmínek (včetně pojištění) uzavřou pracovní poměr s jiným advokátem, když tuto možnost budou mít ex lege od 1.4.2006. Byť se tedy odkazuje na objektivní důvody pozdního předložení návrhu, přesto se dr. Račok omlouvá s tím, že jde o záležitost výjimečnou a řešení nanejvýš potřebné. 
K věci se postupně vyjádřili dr. Smejkal, dr. Mokrý, dr. Vychopeň, dr. Brož, dr. Jirousek, dr. Pejchal a dr. Papež s tím, že řízení o případném schválení předpisu považují za potřebné a v tomto směru doporučují pružnost představenstva, principielně proti je dr. Kyjovský, který k věci uvádí:
Text zákona o advokacii je znám Komoře vzhledem k tomu, že jej zpracovávala, několik měsíců, nechápu proto, proč je náhle argumentováno legislativní nouzí. Uznávám, že je nezbytné přijmout úpravu ohledně advokátů-zaměstnanců pro období od 1.4.2006. Žádám o sdělení, jaký byl výsledek předběžných jednání s pojišťovnou Generali, o kterých se nyní dozvídám, neboť v závislosti na toto předběžné jednání bude o materiálu možno rozhodnout. Upozorňuji, že pokud advokáti mají uzavřené individuální smlouvy, je nutné dbát jednak o rovnost advokátů podnikajících ve v.o.s. a sdruženích – souhlasím s připomínkou dr. Mikše  - a dále se domnívám, že termín do 1.7.2006 může být nerealizovatelný, neboť většina smluv uzavřených advokáty je uzavřena na dobu jednoho roku bez možnosti výpovědi. 

	K tomu dr. Patera uvádí, že předpis byl připraven se 14denním předstihem, avšak v mezidobí až do 6.3.2006 probíhala jednání s pojišťovnou. 
	Dr. Mokrý a dr. Krym zdůrazňují, že je povinností Komory přijmout předmětný předpis co nejdříve, neboť tuto povinnost Komoře ukládá zákon. Nejde přitom o to v tomto směru vycházet vstříc advokátům, ale zajistit splnění zákonné povinnosti a krytí odpovědnosti advokátů za škodu způsobenou svým klientům. Je dokonce diskutabilní, zda-li lhůtu ohledně uvedení stavu do souladu se zákonem stanovit, když by mělo být povinností např. v případě zaměstnání advokáta advokátem okamžitě zajistit též odpovídající pojistný vztah. Za těchto okolností dr. Mokrý navrhuje ukončit debatu a přijmout příslušná rozhodnutí hlasováním.

Dr. Jirousek nechal hlasovat o tom, zda-li bude představenstvo rozhodovat o schválení návrhu usnesení, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění v návaznosti na novelu ZA v rámci dnešní schůze.

Hlasováno:
Pro	-	9	Proti	-	0	Zdržel se	-	0

	Dr. Kyjovský vznáší protinávrh, aby v čl. 5/1 návrhu usnesení bylo datum 1.7.2006 nahrazeno datem 31.12.2006.

Hlasováno:
Pro	-	1	Proti	-	8	Zdržel se	-	0
	Dr. Kyjovský vznáší protinávrh, aby v čl. 4/1, kde navrhuje, aby matrika ČAK zaevidovala zaměstnaného advokáta pouze za předpokladu, že bude současně doloženo splnění pojišťovací povinnosti za tohoto advokáta, když se domnívá, že proto nemusí měnit dikci čl. 4, ale může být event. jako doprovodné prováděcí nařízení pro matriku.

Hlasováno:
Pro	-	1		Proti	-	8	Zdržel se	-	0

	Nato dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu usnesení, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění odpovědnosti advokátů za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie, a to ve znění jež tvoří přílohu tohoto zápisu (návrh usnesení ve smyslu § 24a/5 a § 44/4b zákona o advokacii):

Hlasováno:
Pro	-	8		Proti	-	0	Zdržel se	-	1 (dr. Kyjovský)

	Představenstvo přijalo usnesení č. 15/5/2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění odpovědnosti advokátů za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie, a to ve znění jež tvoří přílohu tohoto zápisu (návrh usnesení ve smyslu § 24a/5 a § 44/4b zákona o advokacii).
 
	Dr. Jirousek ukládá dr. Krymovi, resp. dr. Chaloupkové, aby předmětné usnesení bylo neprodleně zveřejněno prostřednictvím webových stránek a dle možností zařazeno do textu BA č. 3, případně i prostřednictvím letáku. Dr. Jirousek ukládá dr. Krymovi, aby koncentroval případné námitky a obtíže s realizací usnesení s tím, že o zkušenostech podá zprávu na prosincovém představenstvu ČAK kdy tyto poznatky případně podmíní modifikaci, resp. novelu daného předpisu. K předmětnému uveřejnění předpisu na webu bude připojeno upozornění o zákonném režimu pojištění kapitálové společnosti.

	Dr. Jirousek podal informaci o směrnici o poskytování služeb na vnitřním trhu a poukázal na překlad rozhodných článků, z nichž se dovozuje, že právní služby advokátů sice oproti stanovisku ČAK a CCBE do směrnice zahrnuty byly, avšak pouze v rozsahu, v kterém nejsou upravovány stávajícími směrnicemi (směrnice Rady 77/249/EEC a Směrnice Evropské parlamentu a Rady č. 98/5/EC), přitom pro poskytování právního poradenství neplatí tzv. pravidla o zemi původu. K tomu dr. Mokrý uvádí, že tato informace reflektuje anglický překlad směrnice, a to ve znění na základě závěrečného pozměňovacího návrhu ze strany anglických konzervativců. Zdůrazňuje, že francouzské a španělské znění této směrnice je odlišné a je Francouzi a též členy CCBE vykládáno tak, že advokacie je ze směrnice vyňata. Problémem nadále zůstává, aby nedošlo k tomu, že v určitém státě EU budou právní služby poskytovat neadvokáti, a to právě při odkazu na pravidlo práva země původu. V tomto směru se dr. Mokrému ukládá povinnost tuto problematiku pečlivě sledovat a průběžně představenstvo informovat. 

	Dále dr. Jirousek v návaznosti na informace dr. Patery a dr. Doležalové informoval o aktivitách ČAK na poli legislativního procesu ohledně zákona o mediaci v netrestních věcech. V té souvislosti se dr. Doležalové ukládá, aby se účastnila i procesu přípravy návrhů ze strany nadace OSF Praha probační a mediační služby a Soudcovské unie ČR.

	Dr. Brož v rámci legislativy upozorňuje na rozhodnutí NS ČR a MS v Praze dle kterého, je-li ustanovován opatrovník dle § 1/2 ZA a § 29/3 o.s.ř. má právo takový advokát opatrovnictví odmítnout, což dle názoru soudu odůvodňuje stanovisko, že advokát při výkonu uvedeného opatrovnictví nemá nárok na odměnu. Představenstvo ukládá dr. Paterovi, aby v součinnosti s dr. Brožem, který zajistí předmětná rozhodnutí, vypracoval stanovisko leg. odboru (případně v součinnosti s přísl. sekcí ČAK) a předložil představenstvu na příští schůzi, tzn. jako podkladový materiál pro oficiální stanovisko ČAK.

	Ad 3/ Informace odboru mez. vztahů

	Dr. Vychopeň s přihlédnutím k tomu, že část agendy tohoto bodu jednání představenstva (průkazy CCBE apod.) byla projednána v průběhu kontroly zápisu, předal slovo dr. Trmalové k informaci o EIS advokacie. Dr. Trmalová krátce seznámila členy představenstva s obsahem zadání od předsedy ČAK a s tím, že dle jejího názoru by bylo neefektivní a zbytečné tvořit samostatný inf. systém a vhodnějším se jeví napojení na stávající systémy evropské legislativy i s přihlédnutím k výsledkům Evropské soudní sítě, která v současné době velmi dobře funguje na MSp. Dále seznámila přítomné s úkolem do konce května předložit výsledek průzkumu stávajících inf. systémů v evropském soudním právu. 
	Dr. Žižlavský navrhuje, aby ohledně primárního, sekundárního práva EU a judikatury, byla prověřena možnost koncentrace dostupných zdrojů informací formou odkazů na webovou stránku ČAK s tím, že případná další „přidaná hodnota“ by mohla spočívat v překladu těch norem či judikatury, které se jeví významné pro advokáty a které nebudou v překladu dostupné z jiných zdrojů.

	V rámci tohoto bodu programu podal dr. Pejchal obšírnou zprávu o svém pobytu v Indii, kterého využil k navázání kontaktů s dvěma největšími indickými advokátními komorami. Na žádost indických kolegů realizoval dvě přednášky o právním řádu ČR, které se setkaly s velkou odezvou a úspěchem. Navázání kontaktů vedlo k uzavření dvou smluv o případné spolupráci, a to ve třech oblastech: delegace na nejvyšší úrovni komor, výměna lektorů za účelem orientačních přednášek o právních řádech, to vše s možným vyústěním ve stážích indických advokátů v ČR a naopak (dle zájmu advokátů a advokátních kanceláří v ČR, který je třeba zjistit). Zdůrazňuje, že při případné cestě zástupců ČAK lze využít též služby velvyslanectví ČR, přitom se zdá, že navázání kontaktů právě s Indií s ohledem na vzrůstající zájem investorů atd. lze pokládat za perspektivní jak z pohledu ČAK, tak z pohledu advokátů.
	Ukládá se dr. Chaloupkové aby ve spolupráci s dr. Pejchalem připravili odpovídající články pro BA, a to současně s výzvou, na základě které by byl monitorován zájem členů advokátní obce o spolupráci v rámci stáží apod. 

	Dr. Pejchal ještě informuje, že indická delegace (zástupci první komory) navštíví ČR v první polovině roku 2006, resp. zástupci druhé komory v druhé polovině roku 2006, přitom bude vhodné termín těchto návštěv směrovat tak, aby zástupci indických komor měli možnost účasti na akcích pořádaných ČAK (květen – Brno, říjen – konference o nezávislosti Praha).

	Dr. Vychopeň v návaznosti na informace dr. Pejchala jednak zdůrazňuje, že dr. Pejchal byl v Indii na vlastní náklady, jednak mu poděkoval za jednání v Indii s výše vymezenými výstupy, a to proto, že se ukazuje, že alespoň někteří členové advokátního stavu si uvědomují důsledky globalizačních procesů, které se nevyhnou ani advokacii ČR. V té souvislosti upozorňuje pro budoucnost na to, aby tyto nutné trendy byly zohledněny též v rozpočtu.
	Představenstvo vzala zprávu dr. Pejchala na vědomí a doporučuje, aby se v intencích předložených projektů bylo pokračováno ze strany ČAK.


	Ad 4/ Principy hospodaření regionů

	Dr. Krym v nepřítomnosti dr. Mrázka předkládá dva materiály týkající se úpravy regionální činnosti a postupu reg. zástupců ČAK, a to projekt činnosti v jednotlivých regionech v roce 2006 a dále principy hospodaření. Po diskusi ohledně principů hospodaření doporučuje předseda, aby tyto principy, které obsahují jak náhledy Komory, tak představy jednotlivých reg. zástupců byly předmětem řešení odpovědných a zainteresovaných osob, a to za ČAK: dr. Krym, dr. Střížová, za regionální zmocněnce a představenstvo: dr. Smejkal, dr. Brož, dr. Mrázek (za KR dr. Chomča). V této souvislosti se zdůrazňuje, že představy reg. zástupců jsou jedna věc, avšak v prvé řadě je třeba respektovat výlučnou subjektivitu ČAK, rozpočtová pravidla, předpisy o hospodaření atd. Dr. Trmalová připomíná, že v rámci úvah o konečné podobě tohoto materiálu je třeba vyřešit otázku financování bilaterálních mezinárodních vztahů mezi různými příhraničními regiony, resp. regiony z ČR a jiných zemí. Jmenovaným se ukládá, aby podobu předmětného materiálu dopracovali do toho stupně, že bude při respektování výše uvedeného vyřešen ve všech směrech rámcových postupů a v této podobě bude předložen na dubnovém, příp. květnovém představenstvu (pro dr. Kyjovského s 5tidenním předstihem).
	Na druhé straně má dr. Jirousek za to, že předložený projekt činnosti v jednotlivých regionech (plán akcí) je v současné době již úplný a nic nebrání tomu, aby jej představenstvo schválilo.  Dr. Krym pouze doplňuje výčet akcí o akci signalizovanou dr. Miketou e-mail zprávou dnešního dne: „putování advokátů na kolech – Jižní Morava, květen nebo červen 2006 (bude upřesněno)“, akce organizovaná mj. dr. Snášelovou M. 

	Projekt činnosti regionů 2006 byl představenstvem vzat na vědomí bez připomínek (tento projekt je přílohou zápisu).

	V návaznosti na reg. problematiku dr. M. Snášelová přednáší návrh, aby jejím dalším zástupcem byl jmenován dr. Pavel Čupr, a to mj. s ohledem na faktické aktivity, které za ČAK vyvíjí. Zdůrazňuje se, že jmenování zástupců reg. zmocněnců nepodmiňuje žádné další finanční nároky vůči rozpočtu ČAK.
	Na základě výše uvedeného požadavku je advokát JUDr. Pavel Čupr jmenován zástupcem reg. představitele pro region Jihomoravský kraj.


	Ad 5/ Informace o účasti ČAK na akcích jiných subjektů a o konferenci „Obrana 
                     nezávislosti“

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo s návrhem účasti zástupců ČAK na konferenci o kvalitě právního řádu a legislativního procesu dne 13.4.2006 na Žofíně. Dr. Jirousek se domnívá, že zejména kritické vyjádření k legislativnímu procesu (pozměňovací návrhy apod.) by ze strany ČAK mělo na konferenci zaznít. Ukládá se dr. Račokovi, aby v součinnosti s dr. Všetečkou připravili přísl. vystoupení na konferenci za ČAK s tím, že se zároveň dohodnou na přednesu daného projevu. Upozorňuje se, že je signalizována účast jak právních, tak politických špiček na konferenci.

	Dr. Jirousek dále informuje o přípravách mezinárodní konference o nezávislosti justice a advokacie, jakožto jednoho z předpokladů spravedlivého procesu, která by se měla uskutečnit ve dnech 19.-20.10.2006 v Paláci Dunaj za účasti zástupců advokacie, justice (aktivní účast), resp. dále zástupců dalších právnických profesí z justiční oblasti a případně zástupců politických stran. Seznámil členy představenstva se základními body připravovaného programu, dále s aktivní účastí zástupců obecných soudů (dr. Sváček, dr. Vočka), Soudcovské unie (dr. Jirsa) i ÚS ČR (dr. Nykodým) s tím, že na společné schůzce se zástupci advokátního stavu (dr. Čermák, dr. Sokol, dr. Brož, dr. Pejchal, dr. Jirousek) bylo zároveň předjednáno, kdo by měl vystupovat v rámci referátu, koreferátu a jaký by měl být organizační rámec akce. Výsledky schůzky budou zpracovány do materiálu, který bude všem členům představenstva během jednoho měsíce rozeslán k připomínkování. 

	Dr. Pejchal podal informaci o účasti zástupců Komory na 3. běhu konference k rekodifikaci občanského zákoníku v Olomouci: dr. Pejchal, dr. Krym, dr. Uhlíř, dr. Skalník, Dr. Žižlavský, dr. Premus, ve dnech 23.-24.3.2006.
	Představenstvo se seznámilo s většinovým názorem sekce pro soukromé právo ohledně případné budoucí úpravy nemovitostní problematiky v rámci rekodifikace. Toto stanovisko vychází ze zásadní obhajoby přímusu notářů a advokátů s tím, že tento cíl je nejlépe dosažitelný při zrušení intabulačního principu s důrazem na odbornostní zájem na kvalitě smluv, s důrazem na operativitu procesu převodu nemovitostí apod. a v neposlední řadě s důrazem na zájem advokátů. Naproti tomuto stanovisku je stanovisko, které vychází ze zachování a naopak preference intabulačního principu s tím, že by bylo zákonem stanoveno, že sepis nemovitostních smluv je vyhrazen notářům (forma notářského zápisu) a advokátům. Po obšírné diskusi dospělo představenstvo k závěru, že nelze konstituovat jedno výlučné stanovisko ČAK k celé problematice, neboť pro obě výše rámcově vymezené alternativy jsou v řadách advokacie zastánci. Za těchto okolností se dr. Pejchal pověřuje, aby jednak pro konferenci v Olomouci připravil v písemné podobě obě alternativy řešení, a to pro případ zrušení intabulačního principu viz výše první alternativa, pro případ zachování intabulačního principu viz výše druhá alternativa. Dr. Pejchal vedle takto zpracovaných alternativních stanovisek ČAK připraví s dr. Žižlavským na straně jedné, příp. s dr. Uhlířem a dr. Skalníkem na straně druhé, soubor argumentace pro  diskusi. První alternativa bude prezentována prostřednictvím již zpracovaného stanoviska s tou výjimkou, že vedle formulace "veřejná listina" bude text doplněn ve smyslu „nebo smlouva sepsaná advokátem tuto listinu nahrazující“. Druhá alternativa bude zpracována na základě materiálu, který vypracoval dr. Skalník a který byl dnešního dne dr. Pejchalovi předložen. 

	V dalším dr. Pejchal informuje, že jednotlivým členům komise pro rekodifikaci uložil zpracování a přípravu argumentace pro diskusi jednotlivých bodů, které pro danou konferenci vytyčil děkan PF v Olomouci dr. Malacka.


	ad 6/ Běžné věci

	Představenstvo vzalo na vědomí finální podobu dekretů pro reg. představitele.

	Na žádost dr. Střížové se doplňuje výběrová komise pro výběrové řízení na knihovníka v pobočce ČAK v Brně, a to o dr. Uhlíře a dr. Poledníka. Bez připomínek.
	
	Pověření kárných senátů projednáním odvolání v kárných věcech, námitky podjatosti.

Neveřejná část:
---

Dr. Střížová na žádost dr. Sokola předkládá složení Výboru odborné pomoci. V tomto směru se konstatuje, že výbor v tomto složení byl schválen dle původního návrhu dr. Sokola, který se shoduje se seznamem členů dnes předloženým (seznam je přílohou zápisu).	
	Dr. Krym předložil otázky týkající se zástupce či zástupců zemřelého advokáta, resp. advokáta dlouhodobě nezpůsobilého k výkonu činnosti např. pro zdravotní stav. Konstatuje se, že na základě dotazů ze strany advokátů vymezil dr. Krym 5 základních otázek, které by představenstvo mělo zodpovědět. Dr. Jirousek doporučuje předložení této agendy k prvotnímu zpracování sekci pro advokátní právo s tím, že představenstvo na základě podkladů sekcí zpracovaných se bude danou problematikou zabývat. Dr. Račokovi bylo uloženo, aby zpracování věci nejpozději do srpna 2006 zajistil (předložit na zářijové schůzi představenstva).

	Dr. Račok informuje o konferenci pořádané sdružením PILA ve spolupráci s ČAK ohledně bezplatné právní pomoci, na které za ČAK vystoupí dr. Račok se stanoviskem, že ČAK pléduje za komplexní úpravu bezplatné právní pomoci s tím, že současná situace je stavem zatímní rezignace státu na tuto problematiku při nedostatečném plnění povinností vyplývajících z mezinárodních  smluv. Bez připomínek.

	Dr. Střížová dále informuje o ztrátě ověřovací knihy. Ukládá se dr. Paterovi, aby zajistil zveřejnění ve Věstníku dle údajů dr. Střížové.

	Dr. Brož připomíná problematiku užívání razítek ČAK se státním znakem, a to na listinách, v rámci kterých vystupuje ČAK jako orgán veřejné správy. Nutnost zpracování přísl. směrnice se jeví aktuální právě v návaznosti na novelu ZA. Připomíná se článek dr. Račoka v BA č. 2/2006. Legislativnímu odboru se ukládá, aby v intencích potřebnosti a tohoto článku připravil směrnici pro květnovou schůzi představenstva.

	Dr. Žižlavský iniciuje, aby ČAK projednala buď s Generali nebo prostřednictvím Wi-ASS možnost takového doplňku pojistné smlouvy (v návaznosti na dodatky podmíněné novelou ZA), který umožní individuální připojištění advokátů pro případy ad hoc.

	Na závěr dr. Jirousek připomíná, že další, tj. 6. schůze představenstva se koná ve dnech 10.-11.4.2006, poděkoval přítomným za účast a 5. schůzi představenstva ukončil v 17,30 hod. 




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


