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Zápis
z jednání 7. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala dne 11.-12.5.2006 v Brně
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání dne 11.5.2006

Přítomni : dr. Vychopeň, dr. Račok, dr. Poledník, dr. Smejkal, dr. Pejchal, dr. Mokrý,
                dr. Papež, dr. Kyjovský,  dr. Krym, dr. Žižlavský, dr. Syka, dr. Chaloupková  

	Jednání prvního dne 7. schůze představenstva ČAK zahájil a vedl místopředseda JUDr. Račok.

	Ad 1/ Pozastavení výkonu advokacie podle § 9/2, písm. a) ZA

Neveřejná část
---

	Další záležitosti k projednání dle programu již nebyly, a proto předsedající schůze JUDr. Račok jednání ukončil ve 13,15 hod.  s tím, že pokračovat se bude 12.5. od 9,00 hod.



Jednání dne 12.5.2006

Přítomni : dr. Vychopeň,  dr. Poledník, dr. Smejkal, dr. Pejchal, dr. Mokrý, dr. Papež,
                dr. Kyjovský,  dr. Mikš, dr. Všetečka, dr. Mrázek, dr. Miketa, dr. Žižlavský,
               dr. Krym, dr. Střížová,  dr. Syka, dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Snášelová M.,       
               dr. Trmalová  


	Jednání druhého dne 7. schůze představenstva ČAK zahájil a vedl místopředseda JUDr. Vychopeň.

	Ad 1/ Kontrola úkolů

Kontrola zápisu z 6. schůze. 
K postupu advokáta při spolupráci s výborem ČAK na ochranu zájmů advokátů a odborné pomoci:

Neveřejná část.
-----

Dr. M. Snášelová informuje, že darovací smlouva mezi ČAK a MZK v souladu s rozhodnutím představenstva byla podepsána. 
Dr. Chaloupková informuje, že článek z vystoupení dr. Račoka na konferenci 13.4.2006 bude zveřejněn v BA. Dále sděluje, že na webových stránkách ČAK bylo zveřejněn materiál týkající se daňového režimu příjmu plynoucích zaměstnaným advokátům v advokacii. Stejně tak byl tento materiál uveřejněn v BA č. 4.
	Dr. Vychopeń informoval o návštěvě delegace Japonské AK. Proběhlo setkání, delegace vyjádřila poděkování za přijetí, kterého se jí dostalo.Podrobnou písemnou zprávu o průběhu jednání obdrželi všichni členové představenstva v materiálech k jednání.
	Pí. Ševčíková sděluje, že dr. Muchovi (Ústavní soud) bylo zasláno pozvání na konferenci Obrana nezávislosti advokacie.
	Konstatuje se, že o úkolu – návrh financování činnosti reg. představitelů – bude informovat dr. Krym v rámci bodu 3/.

	Konstatuje se, že většinou přítomných hlasů (Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 1) byl schválen návrh JUDr. Kyjovského a zápis z jednání 6. schůze  P ČAK, které se konalo dne 10.-11.4.2006 se v čl. 3a/ před odstavcem uvozeným slovy“ na základě vymezené diskuse“ doplňuje zápisem tohoto znění:
„JUDr. Kyjovský uvádí, že teprve nyní, v souvislosti s výkladem dr. Snášelové L. a předložením dokumentů z jednání s Generali Pojišťovnou, je většině členů představenstva zřejmé, že poslední usnesení představenstva z března fakticky znamená zvyšování pojistných limitů pro advokáty, aniž by toto bylo podrobeno důsledné kritické debatě advokátní obci. Proto by se spíše přikláněl pro zrušení celého usnesení a přijetí nového po důkladném projednání věci.“

	Dr. Krym v této souvislosti informuje představenstvo o tom, že Generali Pojišťovna předložila dodatek k Rámcové pojistné smlouvě. S přihlédnutím k tomu, že jde o obsáhlý materiál, který byl dán k dispozici členům představenstva ve velmi krátkém předstihu před jednáním, navrhuje, aby tento Dodatek projednalo příští představenstvo, případně, aby expertní skupina v mezidobí tento dodatek prostudovala a předložila představenstvu své stanovisko. Své připomínky nechť předloží do té doby i členové představenstva, pokud nějaké budou mít. 
Představenstvo poté bez další diskuse rozhodlo o tom, že tento bod bude zařazen na program jednání představenstva v červnu 2006.


	Ad 2/  Legislativa

	Konstatuje se, že dr. Račok není přítomen (řádně omluven). Dr. Krym informuje o tom, že práce na návrhu usnesení k pojištění zatím nepokračují, neboť jsou závislé na výsledku projednávání Dodatku k pojistné smlouvě; navrhuje, aby se touto záležitostí zabývalo představenstvo v září 2006.  Dr. Pejchal informuje o tom, že legislativní odbor – dr. Patera, zpracoval návrh novely etického kodexu s tím, že tento návrh bude předložen ke stanovisku sekcím soukromého práva, legislativní a duševního vlastnictví. Dr. Mikš žádá, aby návrh byl předložen rovněž KR – do rukou místopředsedy dr. Matějky. Dr. Syka žádá, by návrh byl předložen také kárné komisi a připomíná, že schůze se skuteční příští týden. 
	Po krátké diskusi k návrhu tajemníka dr. Kryma se dr. Paterovi ukládá, aby příští týden předložil návrh novely etického kodexu na zasedání Kárné komise, dále bude návrh předložen KR k vyjádření, o dalším postupu bude rozhodnuto poté, kdy budou shromážděna stanoviska výše uvedených orgánů ČAK.
	Dr. Vychopeń informoval představenstvo o usnesení vlády ČR ze dne 22.3.2006 č. 284, jímž se mj. ukládá předsedovi ÚHOS předložit analýzu nezbytnosti omezení hospodářské soutěže v sektoru svobodných povolání v ČR, která vyplývají jak z platné legislativy, tak interních profesních norem. Termíny pro předložení těchto zpráv byly stanoveny na 31.12.2006 a 31.3.2007. Dále informoval o rozhodnutí protimonopolního úřadu SR, který svým rozhodnutím ze dne 22.12.2005 uložil SAK pokutu ve výši 50 tis. SK z toho důvodu, že podle názoru jmenovaného úřadu byly advokátními předpisy omezeny možnosti advokátů propagovat služby jak z hlediska formy, tak i obsahu, a to mělo negativní vliv na intenzitu soutěže na vymezeném relevantním trhu. K tomu tajemník dr. Krym uvádí, že legislativní odbor již zpracoval analýzu tohoto rozhodnutí a podle závěru této analýzy ČAK podobný problém nemá, neboť změnou stavovského přepisu, který umožnil reklamu advokátům, toto omezení bylo odstraněno. Dr. Mokrý informuje o tom, že české stav. předpisy jsou v tomto ohledu zcela v relaci s názory a stanovisky CCBE. Dr. Miketa poukazuje na to, že rozhodnutí protimonopolního úřadu se týkalo také problematiky jména (firmy) resp. označení advokátů a advokátních kanceláří a v této souvislosti dr. Krym zmínil, že návrh novely etického kodexu, který je v současné době projednáván, tuto problematiku řeší. 

Neveřejná část
---

Závěrem konstatováno, že se problematice nutného omezení soutěže bude věnovat samostatný bod zářijového představenstva. 

	Dr. Mikš v rámci svého slova a z časových důvodů krátce informoval představenstvo o posledním zasedání KR. 

	Dále bylo uděleno slovo dr. Smejkalovi, který informuje, resp. žádá dr. Mikše o sdělení jména osoby, která bude pracovat v komisi pro čipové karty. V této souvislosti se poukazuje, na to, že v předchozím zápisu jednání představenstva byl tento úkol chybně formulován. Dr. Mikš sdělí jméno pověřeného člena dr. Smejkalovi do 31.5.2006. Dále dr. Smejkal informuje o tom, že proběhlo výběrové řízení na místo knihovnice na pobočce Brno. Výběrová komise z 9 uchazečů doporučila 4 osoby, a nakonec bylo rozhodnuto tak, že 1.7.2006 nastoupí do pozice knihovnice Mgr. Lenka Danilišin.
	
	Dr. Kyjovský komentoval svůj návrh pravidel pro tvorbu stavovských předpisů ČAK, který jednotliví členové představenstva obdrželi v předstihu před dnešním jednáním. Domnívá se, že přijetí takového předpisu je nezbytně nutné, a to s přihlédnutím k tomu, že představenstvo často rozhoduje v pozici, kdy je již k dispozici paragrafované znění a nemá možnost dříve jednat o věcném záměru (v politickém smyslu) takového rozhodnutí. Zdůrazňuje, že se jeho návrh týká výlučně takových stav. předpisů, které zavazují všechny advokáty.
	Dr. Krym tlumočil stanovisko nepřítomného předsedy dr. Jirouska, který úpravu pravidel pro přijímání stav. předpisů považuje za užitečnou a pokud jde o jejich obsah, pak by stav. pravidla měla být vždy přijímána ve dvou kolech, kdy v prvním bude diskutován věcný záměr, který by bylo vhodné zveřejňovat případně i na webových stránkách a ve druhém kole pak paragrafované znění, které by bylo určeno pro finální rozhodnutí. Za užitečné by považoval také upravit stav „legislativní nouze“, tzn. stav naléhavé potřeby okamžitě přijmout rozhodnutí. 
	Dr. Papež po několika technických připomínkách uvádí zásadní připomínku v tom smyslu, že by měla být ustanovena ad hoc komise, která by měla v historicky krátkém čase předložit věcný záměr takového předpisu.
	Dr. Kyjovský uvádí, že přesto, že v diskusi zaznívají souhlasné názory členů představenstva, považuje návrh na ustanovení komise a podrobného předpisu za nadbytečné a podle jeho názoru je jeho stručný návrh dostatečný k úpravě „legislativního procesu“ představenstva se zapracováním připomínek předsedy a dr. Papeže. 
	Nato představenstvo po diskusi pověřuje tajemníka dr. Kryma, aby ve spolupráci s dr. Kyjovským a dr. Paterou připravili a předložili představenstvu návrh pravidel pro tvorbu stavovských předpisů ČAK pro jednání představenstva v červnu 2006.
	Po krátké diskusi byl tímto úkolem pověřen též dr. Všetečka. Dr. Kyjovský zdůrazňuje, že mu nejde o vytvoření nového byrokratického systému, nýbrž o to, aby byla nová stavovská pravidla přijímána  tak, aby každý člen adv. obce měl reálnou možnost se o nich dozvědět a případně se k nim vyjádřit dříve než budou představenstvem definitivně schválena. 
	
Ad 3/ Pravidla financování regionů

	Dr. Krym informuje představenstvo, že zásady pravidel pro hospodaření regionů byly již projednávány a některé již dříve přijaty (roční rozpočet na činnost reg. 250. tis. Kč, schválení paušálních  náhrad) a současné době zbývají pouze 2 materiály, a to principy pro nároky regionálních představitelů (dále jen RP) vůči Komoře a principy jednání RP v hospodářských věcech. Pokud jde o nároky RP vůči Komoře, ty byly již upraveny usn. sněmu ČAK č. 7/1999 Věstníku a zde tedy představenstvo nemá pravomoci rozhodnutí sněmu měnit; pokud jde o výklad tohoto stavovského předpisu, tajemník ČAK vydal metodický pokyn k účtování náhrad spojených s výkonem funkcí v orgánech ČAK. Zde dr. Krym zdůraznil, že tento metodický pokyn se týká nejen RP, ale všech případů výkonu funkcí a podle tohoto pokynu náleží náhrady, které se posuzují jako náhrady za výkon závislé činnosti. Tyto náhrady se ČAK nefakturují, nepřipočítává se k nim DPH. Dr. Krym dále zdůraznil, že pro jakékoliv účtování náhrad je nezbytnou podmínkou předložit originální doklady. 
	K záležitostem, které se týkají jednání RP v hosp. věcech tajemník uvádí, že nejde o pravidla, která by musela být schvalována představenstvem, jde spíše o přenesení části  kompetencí aparátu ČAK na RP a v tomto smyslu bude přijato opatření předsedy ČAK. Tato pravidla budou ještě s RP projednána na informačním dnu 23.5.2006.
	Dr. Papež navrhuje, aby bylo tajemníkovi uloženo rozeslat komentované materiály členům představenstva k podání námitek ve lhůtě do 20.5.2006, aby tyto námitky mohly být projednány s RP na informačním dnu. Dále dr. Papež doporučuje, aby uvedené předpisy byly předloženy legislativnímu odboru.
	Dr. Kyjovský namítá, že uvedené materiály opět nebyly předloženy členům představenstva v dostatečné lhůtě dle org. řádu a nevidí zde žádný důvod pro tzv. „legislativní nouzi“. Dr. Kyjovský navrhuje, aby materiál schválilo červnové představenstvo po vyslechnutí námitek tajemníka a dr. Papeže. 
	Dr. Krym k uvedené námitce zdůrazňuje, že jde o materiály, které jsou výlučně v pravomoci aparátu komory, resp. tajemníka, jde v podstatě o pravidla hospodaření ČAK vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stavovských předpisů a o přenesení nutnosti dodržování těchto pravidel na RP. Představenstvo tyto pravidla ani neschvaluje ani nebere na vědomí, ledaže by v tomto směru chtělo vydat stavovský předpis. Tajemník listinu  předložil představenstvu za účelem informování o své činnosti. 
Dr. Papež se ztotožňuje s názorem, že jde o informaci pro členy představenstva s tím, že relevantním by byl pouze návrh v tom smyslu, že představenstvo si vymiňuje o věci rozhodovat. Takový návrh předložen nebyl.

	Dr. Kyjovský upřesňuje, že v diskusi jsou směšovány dva aspekty, stejně tak v návrhu tajemníka aspekt čistě účetní, kde nepochybně je v kompetenci tajemníka vydávat metodický pokyn a rozhodovat o pravidlech. Druhým aspektem je aspekt rozhodování o hospodaření s prostředky ČAK a tam podle jeho názoru není v kompetenci tajemníka a aparátu omezovat  reg. představitele  a rozhodovat namísto volených funkcionářů ČAK o tom, za co vynaloží  RP prostředky, které jim byly představenstvem ČAK svěřeny. 
	
	Dr. Kyjovský uvádí, že dr. Papež nesprávně vykládá existující stav. předpisy a nepochopil konkrétní návrh dr. Kyjovského. Dr. Kyjovský hájí princip oprávnění volených funkcionářů ČAK rozhodovat o nakládání s majetkem ČAK, nijak tím neomezuje oprávnění tajemníka ČAK kontrolovat správnost vyúčtování s prostředky ČAK. Pokud představenstvo svým usnesením dalo RP k dispozici konkrétní finanční částky a představenstvo je vyšším orgánem v rámci ČAK než předseda či tajemník, nemůže tajemník svým metodickým pokynem RP omezovat. Může jistě kontrolovat, aby nevyčerpali vyšší finanční částky než jim byly dány k dispozici. Na závěr se domnívá, že celá problematika je výsledkem dlouhodobě neřešené otázky možné decentralizace v pravomoci v rámci ČAK.

	K tomu předsedající schůze doplňuje protokolaci jednání o stanovisko dr. Mrázka, který uvedl, že vítá skutečnost, že se tvoří pravidla pro postavení RP a zejména pro hospodaření RP s fin. prostředky Komory a návrh těchto pravidel považuje za vhodný pro stávající praxi. Zdůrazňuje, že doposud neřešenou otázkou je možnost a odpovědnost RP hospodařit samostatně s fin. prostředky v určité výši a diskuse k této problematice. Považoval by za vhodné předložit příslušný návrh představenstvu poté, kdy bude tato problematika projednávána na informačním dnu.

	Dr. Krym zdůrazňuje, že zřejmě dochází k nedorozumění. Předložené materiály, jakožto připravované materiály, v žádném případě nesledují záměr zasahovat do činnosti  RP, případně určovat, které činnosti mohou a které nemohou RP vykonávat. Pouze se snaží stanovit pravidla pro provádění účetních operací z hlediska účetních předpisů (např. kdo je za jakou akci odpovědný po stránce účetní, kdo odsouhlasuje obsah znění smluv a objednávek z hlediska plateb, kdo vyřizuje, kontroluje a odsouhlasuje došlé faktury apod.). Upravuje povinnosti náležitého a správného účtování a vykazování účetních operací. Pokud je zde záměr vztáhnout tyto povinnosti na volené funkcionáře, nebude se tomu aparát bránit, ale pak bude představenstvo (případně další volení funkcionáři) neúměrně zatíženo.
 
	Nato se předsedající schůze otázal na návrhy na schválení rozhodnutí představenstva. Dr. Kyjovský učinil návrh, aby principy hospodaření regionů byly rozeslány členům představenstva a aby nebyly závazně vydány před tím, než proběhne zasedání příštího představenstva, aby tak případně představenstvo mohlo zaujmout stanoviska k otázkám, které případně nepatří do výlučné kompetence aparátu Komory.

Nato dal předsedající hlasovat o návrhu dr. Kyjovského:

Hlasování:
Pro	-	1		Proti	-	3		Zdržel se	-	2

Konstatuje se, že návrh dr. Kyjovského nebyl přijat.  
	

	Ad 4/ Informace odboru mezinárodních vztahů

	Slovo bylo uděleno dr. Trmalové, která poukázala na to, že informace k tomuto bodu jednání byly členům představenstva rozeslány a za důležité považuje to, zda v případě, že  k materiálům, zejména těm, které jsou zasílány do CCBE, nevyjádří členové představenstva žádné námitky či připomínky, mohou být bez dalšího odeslány.  
V daném případě se jedná o dotazník o Evropské soudní síti a Evropském právu.

	Nato dr. Papež navrhuje postup, že by ve spolupráci s MEZ měli průběžně o těchto záležitostech rozhodovat dr. Vychopeň a dr. Mokrý s tím, že v případě závažnosti nebo rozdílného názoru  by měly být materiály rozeslány členům představenstva. 
	Dr. Kyjovský uvádí, že má osobně zájem o všechny materiály, které ČAK do CCBE odesílá a žádá, aby mu tyto materiály byly zasílány na vědomí. 
	Dr. Mokrý navrhuje doplnit protokolaci jednání v tom smyslu, že v případě, pokud  členové představenstva k materiálům, které jim budou zaslány ke sdělení námitek, připomínek nebo změn, neobdrží od členů představenstva žádnou reakci, budou v případě, pokud o věci nebude rozhodovat představenstvo, zaslány tyto materiály na CCBE v podobě v jaké byly rozeslány členům představenstva. Na naléhavost a důležitost připomínek a lhůty budou členové upozorněni v průvodním dopisu. 
	Dr. Trmalová žádá členy představenstva o sdělení stanoviska k návrhu UIA k zásadním principům pro  advokátní profesi. 
	Dále informovala členy představenstva o pracích probíhajících na komparativní studii týkající se označení advokáta při výkonu jeho činnosti v jednotlivých evropských zemích s tím, že k dnešnímu dni nejsou zatím odpovědi z Anglie, Francie a Německa. Na dotaz odpovědělo 10 advokátních komor. Při studii dochází k problémům, které se týkají překladu jednotlivých forem právnických osob nebo právních vztahů, v nichž je poskytována právní pomoc, resp. vykonávána advokacie. Dr. Papež navrhuje upřesnit studii tím, že by bylo provedeno jen obecné zařazení jednotlivých forem v tom smyslu, zda jde o institut obchodního práva, právnickou osobu či osobní ručení apod. Dr. Mokrý poukazuje na velkou obtížnost takové studie s přihlédnutím k rozdílným právním institutům a neexistenci odborné terminologie. 
	Dr. Trmalová dále uvádí velmi obecný a předběžný závěr v tom smyslu, že většina advokacií implementovala evropské předpisy o evropském advokátovi (evropské směrnice) a úprava označení advokátů v těchto předpisech je velmi přísná. Výjimky se obvykle týkají zahraničních advokátních kanceláří. Vyjádřila přesvědčení, že při aplikaci těchto předpisů v ČR nedochází k diskriminaci českých advokátů vůči evropským, problémy by případně mohly nastat ve vztahů k zahraničním advokátům. 
	Dr. Žižlavský nato uvádí, že dle jeho názoru v dané věci jde především o problém hospodářské soutěže a problematiku diskriminace jedné skupiny advokátů oproti druhé s tím, že nejde pouze o normy evropského či mezinárodního práva, ale soutěž v širším slova smyslu. 

	Dr. Trmalová učinila dotaz, jakým způsobem postupovat v případě zájemců o stáže v Indii. Po krátké diskusi všemi členy představenstva shodně konstatováno, že ČAK bude vystupovat pouze jako zprostředkovatel informací a v žádném případě nebere na sebe odpovědnost ani žádné finanční a odpovědnostní závazky. Další postup a rozhodování bude vždy závislé na tom, zda a v jaké podobě bude zavřena smlouva o spolupráci s příslušnou indickou advokátní komorou.

	Po diskusi představenstvo projednalo stanovisko ČAK k optimalizaci chodu ESLP, kdy písemný materiál předložil dr. Pejchal. Představenstvo se ztotožňuje se stanovisky zde uvedenými, vyjma problematiky povinného zastoupení advokátem při podání stížnosti. Z diskuse vyplynuly dva návrhy, a to jednak a) přiklonit se k povinnému zastoupení advokátem s výhradou toho, že toto stanovisko platí pouze tehdy, bude-li v ČR vyřešen problém hrazení nákladů za právní pomoc poskytovanou soc. potřebným; b) povinné zastoupení bez jakýchkoliv výhrad. 
	Předsedající schůze dal hlasovat o návrhu na přijetí stanoviska, které podporuje povinné zastoupení advokátem s výhradou vyřešení problematiky BPP státem:

Hlasování:
Pro	-	4		Proti	-	2	Zdržel se	-	0

Konstatováno, že návrh byl přijat.

	Nato představenstvu uložilo MEZ aby příslušné stanovisko zaslalo CCBE; na podnět dr. Papeže se ukládá legislativnímu odboru posoudit tuto otázku s přihlédnutím k zákonu o „přeshraniční právní pomoci“ a v případě, že je již v tomto zákoně řešena, vypracovat stanovisko k této problematice .
Nato představenstvu uložilo předsedovi, aby v přiměřeně vhodné době informoval o závěrech stanoviska k tomuto bodu ministra spravedlnosti a především ministra zahraničních věcí, materiál připraví MEZ.


	Ad 5/ Různé

Zápisy do seznamu advokátů

Neveřejná část
-----

	Rozhodnutím představenstva byl JUDr. Patera nominován pro spolupráci s pracovní skupinou OECD proti podplácení (viz žádost MSp ČR).

	Představenstvo konstatovalo, že obdrželo poděkování klienta advokátce JUDr. Gabriele Tittlové, č. osv. 10837 za obhajobu v trestní věci s mezinárodním prvkem. 

	Dr. Kovářová přednáší návrh na to, aby představenstvo rozhodlo, že vydání duplikátu osvědčení o vykonání advokátní zkoušky bude zpoplatněno částkou 100,-- Kč, stejně jako ostatní duplikáty listin ČAK dle usnesení představenstva z 6.11.2005. Ukládá se legislativnímu odboru zpracovat příslušnou novelu citovaného usnesení.

Hlasování:
Pro	-	6	Proti	-	0		Zdržel se	-	0


	Ad 6/ Náměty členů představenstva	

	Dr. Žižlavský informuje o soutěži „Křišťálový obraz soudnictví“ vyhlášené Evropskou komisí pro efektivitu justice (CEPEJ) a po krátkém seznámení s podstatou projektu navrhuje, aby byla vyvinuta iniciativa směřující k zahájení pravidelných schůzek zástupců všech právnických profesí, které se podílejí na rozhodovací praxi konkrétních soudů (vedle soudců jde o advokáty a státní zástupce, soudní exekutory a notáře), a to vždy k 25.10. běžného roku. Jde o to začlenit se do uvedeného projektu, neboť v zemích EU je den 25.10. evropským dnem civilní justice. Doporučuje obrátit se nejprve na MS v Praze  a OS pro Prahu 1 z pozice předsedy ČAK za využití dr. Pejchala, dr. Žižlavského a dr. Wurstové. Cílem je odstartovat zde „pilotní projekt“.
	
	K tomu dr. Papež navrhuje, aby projekt byl projednán i na informačním dnu regionů (dr. Mrázek) a navrhuje pověřit předsedu ČAK organizací věci.

Hlasováno:
Pro	-	6		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Dr. Pejchal informuje představenstvo o návštěvě pana Maheshe Tiwariho, právníka Horní komory Indického parlamentu, která se uskuteční dne 21.6.2006 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 1. patra ČAK. Dr. Pejchal zve členy představenstva na toto setkání a žádá ředitelku dr. Střížovou o zajištění organizace setkání. Pozvánka bude umístěna na webu s poznámkou, že je určena pro advokáty ovládající anglický jazyk.

	Dr. Mrázek předložil představenstvu výkladové stanovisko Generali Pojišťovny vypracované na žádost jeho advokátní kanceláře a pokazuje na nejasnost stanoviska pojišťovny při řešení pojistných událostí, které vznikly při aplikaci komunitárního, mezinárodního apod. práva. V této souvislosti tlumočil představenstvu  část odpovědi pojišťovny. Nato dr. Krym navrhuje, aby mu bylo uloženo v rámci jednání s pojišťovnou požádat pojišťovnu o jednoznačné výkladové stanovisko v této oblasti a seznámit s ním představenstvo. 
	V této souvislosti dr. Papež navrhuje, aby na příštím zasedání představenstva v části, která se bude týkat pojištění, byla projednána i záležitost týkající se stávajících pojistných smluv s ČP a.s. a  Pojišťovnou Allianz.

Hlasování:
Pro	-	6	Proti	-	0	Zdržel se	-	0

	Další náměty k jednání nebyly, dr. Vychopeń poděkoval přítomným za účast a ve 14,20 hod. jednání 7. schůze představenstva na pobočce ČAK v Brně  ukončil.




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


