
						ZÁPIS

z jednání 10. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
11.-12.9. 2006

Jednání dne 11.9.2006:

Přítomni:   dr. Vychopeń, dr. Poledník,  dr. Brož,  dr. Račok, dr. Pejchal, dr. Smejkal,
      dr. Kyjovský, dr. Žižlavský,  dr. Krym,  dr. Chaloupková 



	Úvodem jednání se ujal slova místopředseda představenstva JUDr. Vychopeň, omluvil nepřítomného předsedu JUDr. Jirouska (zdravotní důvody) a sdělil přítomným členům představenstva, že byl dr. Jirouskem požádán o vedení jednání 10. schůze představenstva. Dotázal se, zda má někdo námitky proti tomu, aby řídil schůzi. Námitky nebyly a poté JUDr. Vychopeň zahájil jednání 10. schůze představenstva ČAK dle programu:


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


Neveřejná část
----

Jednání dne 12.9.2006:

Přítomni:  9,00 hod.  dr. Vychopeń, dr. Poledník,  dr. Brož,  dr. Račok, dr. Pejchal,
                                  dr. Smejkal,  dr. Papež,  dr. Všetečka, dr. Uhlíř,  dr. Mrázek,
                      dr. Krym, dr. Střížová, dr. Snášelová L., dr. Moc, dr. Marešová,                   
                     dr. Chaloupková,  dr. Mandák, dr. Patera, dr. Kovářová,  
                     ass.jur.Rivera, Mgr. Justoň	 
   10,00 hod. dr. Miketa, dr. Kyjovský, dr. Žižlavský
   11,30 hod. dr. Sedlatý, dr. Mikš


ad 1/ Kontrola úkolů z 8. schůze

	Návrh stavovského předpisu předložen k dnešnímu jednání představenstva – úkol splněn.
	Dr. Chaloupková na dotaz předsedajícího uvádí, že vzor prohlášení o příjmových a majetkových poměrech podle vyhlášky MSp ČR je ve formě formuláře uveden na webu ČAK v odd. legislativa i aktuality. 
	Dr. Střížová sděluje, že je zabezpečen dostatečný počet formulářů pro pobočku v Brně pro určovací agendu.
	Věcný záměr usn. P ČAK – určování zástupce ČAK dle zák. 337/92 Sb. – úkol splněn, paragrafové znění předloženo k dnešnímu jednání.
	Změna institutu obch. jména advokáta – splněno, předložen k dnešnímu jednání.
	Úkol pro dr. Kryma v záležitosti pojištění byl splněn, bude projednáno dnes v bodu 3/ programu. 
	Právní inf. systém Codexis a jednání s firmou Atlas Consulting. s.r.o. – úkol splněn, bude dnes projednáno v bodu 8/ běžné.
	Vnitřní inf. systém –zpráva bude projednána v bodu 8/ Běžné.
	Dr. Kyjovský uvádí, že stanovisko ČAK v záležitosti týkající se novely etického kodexu pro CCBE bylo odesláno již v červnu t.r. předsedovi ČAK k dalšímu opatření.

	Kontrola úkolů z 9. schůze

	Předložení věc. záměru novelizace usn. P ČAK o podrobnostech placení ročního příspěvku a odvodu do soc. fondu – splněno, bude dnes projednáno v bodu 2/ legislativa. 
	Záležitost žaloby dr. Adamce – bude projednáno dnes v bodu 8/ Běžné.


	ad 2/ Legislativa

	Dr. Račok nejprve seznámil členy představenstva s posílením legislativního odboru o nového pracovníka Mgr. Johana Justoně, který se přítomným představil, v této souvislosti navrhuje, aby dr. Kovářová byla zproštěna funkce zástupkyně ČAK z prac. skupiny MŠMT ČR pro implementaci směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a aby novým zástupcem ČAK byl jmenován Mgr. Justoň. 

	Nato dal předsedající hlasovat o odvolání JUDr. Kovářové a jmenování Mgr. Justoně do pracovní skupiny MŠMT ČR:

Hlasování:
Pro	-	7	Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 19/10./2006 jímž bylo schváleno odvolání JUDr. Daniely Kovářové z funkce zástupce ČAK v prac. skupině  MŠMT ČR pro implementaci směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a jmenování nového zástupce ČAK v této pracovní skupině Mgr. Johana Justoně. 

	Dále dr. Račok informoval představenstvo o zabezpečení tvorby, výroby a distribuce Věstníku ČAK. V současné době tyto činnosti zajišťuje dr. Ženka, resp. firma Rego, s níž má ČAK více než 10tileté kladné zkušenosti. Dr. Račok jednal na různých úrovních s různými osobami o tvorbě Věstníku a na základě takto získaných informací navrhuje, aby bylo postupováno při tisku a distribuci Věstníku tak, že jeho obsahovou část i redakci zajistí Komora a výrobu, tisk a distribuci zajistí třetí osoba.  Navrhuje, aby na přechodnou dobu 6 měsíců byla uzavřena smlouva o dílo s dr. Ženkou, aby byla zajištěna průběžnost vydávání Věstníku a aby bylo následně vyhlášeno „výběrové řízení“ o dodávce těchto prací. K tomu dr. Střížová uvádí technickou poznámku, že v dané situaci by postačovalo tzv. poptávkové řízení. 
K dotazu dr. Kryma dr. Račok uvádí, že k dnešnímu dni nebyla provedena ekonomická analýza – srovnání dodavatelských cen.
Dr. Mandák uvádí, že podle jeho názoru, s přihlédnutím k tomu, že Věstník je příležitostná tiskovina vycházející několikrát do roka a s činností dr. Ženky je zatím spokojenost, považuje nové výběrové řízení za nadbytečné. Postačilo by dle jeho názoru provést pouze kontrolu ceny, za níž dr. Ženka svoji činnost vykonává. 
Dr. Smejkal připomíná, že podle jeho názoru je zbytečné všem advokátům rozesílat Věstník s jazykovými mutacemi a úspory nákladů by bylo možno dosáhnout tím, že by jazykové mutace byly rozesílány pouze evropským a zahraničním advokátům. 
Dr. Račok uvádí, že ČAK není povinna vyhlašovat výběrové řízení, neboť výb. řízení se vyhlašuje v případě, je-li součet ročního plnění dodávky 2 mil. Kč, k tomu dr. Snášelová sděluje, že za rok 2005 činil náklad vydávání Věstníku cca 450 tis. Kč.
Dr. Krym navrhuje, aby byl přijat návrh dr. Račoka na uzavření dočasné smlouvy s dr. Ženkou a do příštího představenstva předložit zprávu o analýze nákladů a případné návrhy na rozdělení Věstníku na jazykové mutace. Úkol uložen dr. Krymovi a dr. Střížové. Představenstvo pověřuje tajemníka podpisem smlouvy s dr. Ženkou.

	Dr. Račok předkládá návrh usnesení pro stanovení postupu při určování zástupce ČAK při provádění prohlídek a kontrol v prostorách v nichž se nacházejí listiny nebo jiné nosiče dat, obsahující skutečnosti, na něž se vztahuje povinnosti mlčenlivosti advokáta. Uvádí, že tento návrh navazuje na poslední novelu ZA a novely ObčZ a procesních předpisů (tr.ř., o.s.ř., celní zákon, zákon o správě daní a poplatků). Stručně komentoval předložený návrh včetně doplňujících změn a upřesnění, které byly provedeny ještě do dnešního jednání. 

Dr. Krym k návrhu uvádí, že by bylo vhodné a praktické upravit situaci, kdy advokát před vykonáním prohlídky výslovně prohlásí, že v místě prohlídky se žádné listiny nenacházejí, aby v těchto případech Komora nemusela ustanovovat zástupce a aby případná prohlídka proběhla bez jeho účasti. 
K tomu dr. Mandák uvádí, že takto nelze upravit poměry prohlídek podle tr. řádu. 
Dr. Krym přednáší pozm. návrh na doplnění předpisu v tom smyslu, že pokud advokát prohlásí, že se v místě prohlídky nebo kontroly nenacházejí žádné listiny nebo jiné nosiče informací, na které by se vztahovala povinnost mlčenlivosti, nemusí Komora určovat zástupce k účasti na úkonu. 
Dr. Mandák doporučuje s ohledem na obsah návrhu a jeho problematiku, aby o návrhu nebylo dnes ještě hlasováno a  aby byl projednán s trestní sekcí ČAK a případně s orgány činnými v trestním řízení (zejména NSZ).
Dr. Kyjovský navrhuje, aby byl návrh tohoto stavovského předpisu před schválením zveřejněn a celou záležitost považuje bez ohledu na administrativní náročnost za věc ochrany advokáta s tím, že by advokát měl mít v těchto případech nárok na to, aby se předmětných úkonů účastnil zástupce Komory, čímž by byla poskytována ochrana práv advokátům. 

Dr. Račok činí pozměň. návrh na   úpravu čl. 1 návrhu tak, že slova „se nacházejí“ se nahrazují slovy „ se mohou nacházet“ a slova „může vztahovat“ se nahrazují slovem „vztahují“. Dále navrhuje, aby v tomtéž článku v písm. a), slova: „ v nichž se nacházejí listiny“ a v písm. b) a c) byla vypuštěna slova “ v prostorách v nichž se nacházejí listiny“. 
Dr. Miketa: pozm. návrh, aby v souladu s předchozím pozm. návrhem bylo upraveno označení předpisu tak, že bude znít: “kterým se stanoví postup při provádění prohlídek a kontrol“.
Dr. Krym bere svůj pozm. návrh zpět.

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu dr. Kyjovského:

Pro	-	1	Proti	-	3	Zdržel se	-	4

Dr. Kyjovský trvá na tom, aby byla zaprotokolována jeho připomínka, že představenstvo tímto rozhodnutím porušuje svoje usnesení o postupu při přijímání a zveřejňování návrhů stavovských předpisů. K tomu předsedající uvádí, že v příslušném předpise je pro případ zveřejnění uvedeno slovo: „ zpravidla“.

	Předsedající schůze dal  hlasovat o schválení předpisu ve znění pozm. návrhů dr. Račoka a dr. Mikety:

Pro	-	8	Proti	-	0	Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 20/10./2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým stanoví postup při určování zástupce ČAK při provádění prohlídek a kontrol, ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené a odsouhlasené znění usnesení tvoří přílohu zápisu.

	Dr. Račok předkládá návrh usnesení představenstva ČAK, kterým se mění usn. představenstva č. 9/1999 Věstníku o podrobnostech při dokumentaci advokáta při poskytování právních služeb a stručně tento návrh komentoval.

	 K předloženému návrhu má pozm. návrh dr. Brož s tím, že navrhuje, aby slova „uvádění obsahu“ byla nahrazena slovy “z nichž by byl patrný obsah“.
	Dr. Račok navrhuje, aby čl. 3a byl rozdělen na odstavce s tím, že dosavadní odstavec bude očíslován č. 1 a do návrhu bude vložen odst. č. 2 tohoto znění: „Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud se advokát s klientem písemně dohodne jinak.“.
	K procesnímu způsobu přijetí předpisu dr. Kyjovský  namítá, že v tomto případě by měl být stejně jako v předchozím, návrh zveřejněn nejméně na www. stránkách ve smyslu čl. 3 Legisl. pravidel tvorby stav. předpisů ČAK a navrhuje, aby o něm hlasovalo říjnové představenstvo.

Předsedající dal hlasovat o návrhu dr. Kyjovského:

Pro	1		Proti	-	4	Zdržel se	-	2


Dr. Kyjovský opět trvá na tom, aby byla zaprotokolována jeho připomínka, že představenstvo tímto rozhodnutím porušuje svoje usnesení o postupu při přijímání a zveřejňování návrhů stavovských předpisů. 

Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu usn. ve znění pozm. návrhů dr. Brože a dr. Račoka:

Pro	-	6	Proti	-	0		Zdržel se 	-	1

	Představenstvo přijalo usnesení č. 21/10./2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým se mění usn. ČAK č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta při poskytování právních služeb, ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené a odsouhlasené znění usnesení tvoří přílohu zápisu.


	Dále dr. Račok předložil návrh usnesení kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodu do soc. fondu ČAK a stanoví způsob placení odvodu do fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů. Stručně okomentoval předložený návrh. 
	Dr. Kyjovský z věcného hlediska navrhuje, aby jednou zaplacený příspěvek nebo odvod do soc. fondu se již nevracel, a to ani v případech uvedených v čl. 5 předloženého předpisu, zejména s přihlédnutím na adm. náročnost spojenou s vracením části příspěvku.
	Dr. Brož navrhuje v čl. 5 odst. 5 upravit možnost, že by vrácená část platby byla případně vrácena na účet zjištěný u notáře podle výsledku dědického řízení.
Nato dr. Račok uvádí pozm. návrh, aby v čl. 5 odst. 5 slova „zašle Komora tuto částku na bankovní účet který její znám.“ slovy „naloží Komora s touto částkou v souladu s přísl. právními předpisy“.
	Dr. Brož má legisl.techn. připomínku tak, aby v celém předpisu bylo důsledně používáno legisl. zkratky Komora po jejím uvedení v návětí předpisu. Dr. Brož dále navrhuje, aby byl sjednocen způsob identifikace platby uvedený v čl. 3 odst. 1 a 2 s ohledem na číslo advokáta a koncipienta. Dr. Brož dále činí návrh na jazykovou úpravu čl. 5, zejména vhodnost použití slova „pokud“.
	Dr. Snášelová L. k návrhu dr. Kyjovského uvádí, že dle jejích informací o vrácení části příspěvku žádají v některých případech soc. slabší advokáti, pro něž vrácení i poloviny zaplacených plateb představuje relativně vysokou částku. 
	Dr. Smejkal je toho názoru, že by se jednou zaplacená platba již vracet neměla.
	Dr. Uhlíř považuje možnost nevrácení příspěvku, resp. jeho části advokátovi, za nemravný způsob získávání peněz.
Dr. Patera připomíná usn. sněmu č. 6/1999 podle něhož má představenstvo stavovským předpisem upravit podmínky vrácení příspěvku.
K návrhu dr. Kyjovského doplňuje dr. Račok jeho návrh tak, že by o vrácení příspěvku mohlo být rozhodnuto na základě písemné žádosti advokáta. Dr. Kyjovský se připojuje.
Dr. Brož navrhuje, aby tento věcný návrh byl proveden tak, že v čl. 5/1 návrhu bude uvedeno slovy “pokud advokát písemně požádá“.

Po diskusi dr. Račok návrh stahuje z projednávání a o návrhu bude rozhodovat říjnové představenstvo.


	Dále dr. Račok předložil návrh usnesení, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 9/2005 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním některých dalších listin na žádost advokátů a zrušuje usnesení představenstva ČAK č. 8/1999 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, ve znění usnesení představenstva ČAK č. 3/2006 Věstníku.

	Dr. Krym uvádí připomínku, že podle jeho názoru by bylo vhodné zvážit výši paušálních částek za vydávání dalších průkazů a osvědčení advokáta, zejména s přihlédnutím k tomu, že tyto listiny jsou často využívány na komerční účely (výběrová řízení ap.) a jsou požadovány ve velmi krátkých časových lhůtách, a to i pro větší počet advokátů. K tomu dr. Moc uvádí faktickou připomínku, že matrika přijímá průměrně měsíčně 1000 různých žádostí. 

	Dr. Brož uvádí pozm. návrh tak, že navrhuje, aby paušální částky v návrhu čl. 2 písm. a)-d) byly sjednoceny na částku 300,- Kč s tím, že bude do čl. 2 vloženo písm. f), podle něhož  u listiny vydané na žádost do 48 hod., se paušální částka  zvyšuje o 100%.

	Ve 12,23 hod. odchází dr. Žižlavský s tím že nesouhlasí se způsobem vedení schůze představenstva.

	Hlasování o schválení návrhu usnesení ve znění pozm. návrhu dr. Brože:

Pro	-	6	Proti	-	0	Zdržel se	-	1

	Představenstvo přijalo usnesení č. 22/10./2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým se mění usnesení představenstva ČAK 9/2005 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním některých dalších listin na žádost advokátů a zrušuje usnesení představenstva ČAK č. 8/1999 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, ve znění usnesení představenstva ČAK č. 3/2006 Věstníku  ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené a schválené znění usnesení tvoří přílohu zápisu.

	Dále dr. Račok dle programu jednání předložil návrh novely usnesení P ČAK č. 10/1999 Věstníku o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta, identifikačním průkazu advokáta a průkazu adv. koncipienta ve znění pozdějších stavovských předpisů. Tento návrh dále doplnil svým komentářem dr. Patera. 

	Dr. Račok po krátké diskusi navrhuje, aby s přihlédnutím k obsahu novely byl schválen věcný záměr i připojené paragrafované znění bez toho, aniž by tyto dokumenty byly zveřejňovány na web. stránce.

Hlasování:

Pro	-	3		Proti	-	0		Zdržel se	-	3


	Poté dal předsedající hlasovat o tom, že předložený věcný záměr bude nejprve zveřejněn na web. stránkách a poté podle připomínek o něm bude znovu rozhodováno:

Pro	-	6		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

Navrhovaný věcný záměr včetně paragrafovaného znění bude zveřejněn na webových stránkách ČAK. Ke schválení bude předložen na říjnovém zasedání představenstva.


Naposledy dr. Račok předložil návrh usnesení,  kterým se mění usnesení představenstva  ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ČR (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů. Návrh dr. Račok stručně okomentoval s tím, že upozornil na nejdůležitější změnu spočívající v tom, že adv. společnosti by mohly používat fantazijních jmen, avšak vždy s dovětkem, že se jedná o advokátní společnost.

K návrhu má pozm. návrh dr. Pejchal, který uvádí k čl. 23 věta druhá, že navrhuje z praktických důvodů (nemožnost kontroly) nahradit ust. o tom, že „údaje  obsažené v označení advokáta lze uvádět pouze v tom jazyce, v němž je alespoň některý z účastníků sdružení nebo společník společnosti schopen poskytovat právní služby“ bylo nahrazeno pouze obratem „i v cizích jazycích“. Důvody jsou praktické neboť kontrola porušení takového ustanovení by byla v podstatě nemožná.
Dr. Rivera poukazuje na problém spojený s užitím českého překladu označení evr. advokátů v jejich domovském jazyce, což bude prakticky stěží proveditelné.
Pozm. návrh. vypustit v čl. 23 poslední slova „případně s českým překladem“.
Dr. Krym navrhuje, aby z návrhu usn. byl vypuštěn návrh na doplnění čl. 4 odst. 4, což odůvodňuje příp. rozporem s ust. § 56 ZA; jeho pozměňovací návrh podpořil dr. Kyjovský.
 
Dr. Mikš seznámil představenstvo s konzervativním názorem KR na navrhovaná ustanovení, která se týkají možnosti fantazijních obch. jmen pro adv. společnosti, kdy převažující  názor KR je takový, že by úprava etických pravidel tuto možnost dovolovat neměla, když navíc by došlo k nerovnosti mezi advokáty vykonávajícími advokacii samostatně a advokáty ve sdružení a advokátních společnostech. K tomu dr. Krym uvádí, že v českém právním řádu je obdobná nerovná možnost v označování již zakotvena při zápisech fyzických a právnických osob do obch. rejstříku a u označování podnikatelů - právnických osob a fyzických osob podle obch. zákoníku obecně. 
Dr. Sedlatý za KK uvádí, že je i názorem většiny členů KK, že fantazijní označení adv. společností by nemělo být připuštěno, argumentuje zejména tím, že povinnosti stanovené v etickém kodexu jsou šířeji koncipované než povinnosti zakotvené v obch. rejstříku. Dodává že samotný fantazijní název by mohl znamenat nekalou konkurenci. 

Nato předsedající schůze umožnil každému členu představenstva, náhradníkům i tajemníkovi vyjádřit svůj osobní názor na problematiku zejména fantazijních jmen advokátních společností. V diskusi zazněla celá řada názorů včetně problematiky nekalosoutěžního jednání, problematiky diskriminace, srovnání s úpravami sousedních zemí a stanovisek členů KK a KR. Stejně tak byla projednávána i problematika případu možného zápisu fant. jména adv. společnosti OR a možnosti či nemožnosti postihu takového jednání ze strany ČAK. 
Následně z debaty a  z názoru členů představenstva vyplynul návrh na schválení čl. I, novelizačních bodů 1 až 16 s tím, že novelizační návrhy uvedené v čl. I. bod 17  a v čl. II. budou předmětem další diskuse, a to i prostřednictvím jejich uveřejnění na web. stránkách komory s žádostí o poskytnutí písemného stanoviska KK a KR.

Dr. Brož navrhuje, aby bylo z hlediska legisl. technického prověřeno, zda by nebylo vhodné zavést leg. zkratku v čl. 12/4 „dohody o trvalé spolupráci“ a tuto leg. zkratku dále důsledně v dalším textu zpravidla používat. Dále upozorňuje, že je nutné znění nově navrhovaného čl. 17a upravit tak, aby odpovídalo znění tr. řádu a ostatních právních předpisů, resp. znění dnes přijatého usnesení o prohlídkách a kontrolách.
Dr. Krym navrhuje čl. 4/4 ponechat ve stávajícím znění (pozm. návrh)

Předsedající dal hlasovat o schválení části  usnesení, a to čl. I. body 1-16 ve znění pozm. návrhů dr. Brože a dr. Kryma:

Pro	-	6		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 23/10./2006 jímž byla schválena část usnesení, kterým se mění usn. ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ČR (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, a to část návrhu usnesení čl. I., bod 1-16, a to  ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené a schválené znění usnesení tvoří přílohu zápisu.

	V 15,35 hod. se vrátil na jednání představenstva dr. Žižlavský.

	Dále dr. Račok předložil materiál - podklad k zaujetí stanoviska představenstva ČAK k problematice činnosti neslučitelných s výkonem právní praxe adv. koncipienta. 
Po obsáhlé diskusi bylo stanovisko přijato s výjimkou bodu 8 stanoviska, který bude změněn tak, aby obsahoval instruktivní odkaz na čl. 15/3,4 etického kodexu ve znění dnes přijaté novely a na příslušnou pracovněprávní úpravu.
	Stanovisko s příslušnou úpravou  jednomyslně schváleno.

	Dr. Račok poté předložil stanovisko legislativního odboru k problematice převzetí klientských spisů advokáta, který zemřel. 
	Představenstvo zaujímá stanovisko k problematice klientských spisů vedených advokátem, který zemřel, v předloženém znění s tím doplněním, že v čl. 4 bude doplněno ustanovení o tom, že advokát je povinen odmítnout své ustanovení nástupcem v těch případech, kde existuje nebo hrozí úplná nebo částečná kolize. Uvedené ustanovení může být případně obsahem samostatného bodu. Představenstvo doporučuje uveřejnit toto stanovisko poté, kdy ČAK získá stanovisko notářského komory k této problematice.

	Dr. Žižlavský požádal o prostor, resp. informaci k návrhu směřujícímu k systematice legislativní práce představenstva. Nato mu předsedající schůze sdělil, že prostor dostane v rámci bodu 9/ Náměty členů a náhradníků představenstva.


	ad 3/ Pojištění advokátů dle novely ZA
	
	Dr. Krym uvádí, že ČAK jednala s pojišťovnou o problematice pojistného krytí v případě aplikace evropských předpisů, ve smyslu pověření na poslední schůzi představenstva v červnu. Byl dojednán a uzavřen dodatek č. 16 k pojistné smlouvě, jehož obsahem je krytí odpovědnosti za škodu ve smyslu novely ZA. Dodatek bude zveřejněn.
Dr. Krym citoval konkrétní ustanovení o způsobu pojištění pro případ poskytování právních služeb v komunitárním právu, které není součástí českého právního řádu s tím, že v tom případě je možné připojištění této odpovědnosti. Představenstvo bere na vědomí uzavření dodatku č. 16 k rámcovému pojištění advokátů z odpovědnosti za škodu. Text tohoto dodatku bude zveřejněn ve Věstníku a na webu. Dr. Krym dále informuje, že výsledkem jednání s pojišťovnou bylo mj. snížení pojistného navrhovaného pojišťovnou v některých vymezených případech.


ad  4/ Věci hospodářské

Předsedající schůze v záležitosti zprávy o čerpání rozpočtu 2005 odkazuje na předloženou zprávu dr. Snášelové. Dr. Snášelová uvádí, že zpráva byla schválena auditorem bez výhrad. 

Hlasování o schválení zprávy o čerpání rozpočtu 2005:

Pro	-	6		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 24/10./2006 jímž byla schválena předložená zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2005.

	
	Dále dr. Snášelová předložila zpráva o čerpání soc. fondu v r. 2005 a poskytla k předloženému materiálu ústní komentář a vysvětlení.

	Nato dal předsedající hlasovat o schválení předložené zprávy o čerpání soc. fondu za rok 2005:

Pro	-	6		Proti	-	0		Zdržel se	-	0	

	Představenstvo přijalo usnesení č. 25/10./2006 jímž byla schválena předložená zpráva o čerpání soc. fondu za rok 2005.
	

	Konstatuje se dle předložených rozpočtů, že plánované finanční náklady na akci Konference o nezávislosti justice činí pro ČAK 350 tis. Kč, finanční náklady na akci Právník roku 2007 činí 1,600.000,- Kč. Předsedající navrhuje přijmout usnesení o souhlasu představenstva s fin. zajištěním těchto akcí s tím, že navrhuje, aby finanční krytí těchto akcí bylo provedeno úsporami v rozpočtu a přípustnými přesuny rozpočtových prostředků za současného projednání s rozpočtovým výborem.

Poté dal předsedající hlasovat o schválení navrženého usnesení o způsobu financování  akcí Konference o nezávislosti justice a Právník roku 2007:

Hlasováno:
Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

Představenstvo přijalo usnesení č. 26/10./2006 jímž byl schválen způsob financování  akcí Konference o nezávislosti justice (říjen 2006) a Právník roku 2007.

Dr. Uhlíř navrhuje, aby vstupenky na akci Právník roku byly advokátům prodávány, rámcově navrhuje částku 500-600,- Kč za vstupenku, zejména s přihlédnutím k fin. náročnosti akce. 
	Dr. Krym uvedl, že akce tohoto rozsahu je pořádána poprvé a z hlediska žádoucí účasti advokátů by komora měla náklady této účasti uhradit. 
Představenstvo ukládá výkonné ředitelce JUDr. Střížové, aby diskutované záležitosti projednala s rozpočtovým výborem a učinila příslušná opatření (oslovení sponzorů, stanovení cen vstupenek, budou-li prodávány v závislosti na době jejich nákupu apod.) s tím, aby dopady na rozpočet byly v rámci možností co nejmenší. 

	Dr. Kyjovský zdůrazňuje vhodnou a v časovém předstihu učiněnou propagaci těchto akcí. Dr. Chaloupková doplňuje, že propagace běží již od března t.r. a BA č. 10 bude celý věnován akci Právník roku 2007.


	ad 5/ Práce odvolacích kárných senátů představenstva ČAK

	Dr. Sedlatý předložil zprávu o termínech vyřizování odvolání v kárných věcech ze strany odvolacích kárných senátu představenstva, kterou ústně komentoval a zdůraznil, že podle jeho názoru jsou v práci odvolacích senátů někdy neodůvodněné průtahy. Komentoval statistiku, kterou představenstvu předložil. Nato předsedající zahájil rozpravu k této zprávě.  
	K tomu dr. Kyjovský vyjadřuje názor, že pro práci odvolacích senátů nejsou přijata vhodná organizační opatření. Navrhuje, aby o těchto opatřeních bylo jednáno mimo představenstvo na úrovni tajemníka a ředitelky. Nato reaguje tajemník dr. Krym, že do současné doby neměl k dispozici žádnou konkrétní výtku v tomto směru a že je samozřejmě připraven o budoucích opatřeních s dr. Kyjovským jednat. Dr. Poledník uvádí, že měl schůzku s předsedou odvol. senátu s nímž se dohodl na tom, že napadlé a dosud nerozhodnuté věci budou vyřízeny do konce října t.r. Pokud jde o organizační opatření, navrhuje o nich diskutovat v dalším bodu programu. 
Nato předsedající schůze se souhlasem přítomných členů představenstva ukládá tajemníkovi projednat s dr. Kyjovským a navrhnout příslušná org. opatření k usnadnění práce odvol. kárných senátů, zejména s přihlédnutím k náležitému pohybu kárného spisu; kárným senátům se doporučuje a vyzývají se k tomu, aby napadlé a dosud neskončené věci byly vyřízeny v co nejkratší lhůtě, nejdéle však do 6 měsíců. To se týká i nově napadených věcí, tedy lhůta 6 měsíců platí i pro tzv. nové věci.


	ad 6/ Koncepce vzdělávání koncipientů

	Předsedající zahájil projednání bodu 6/, udělil slovo dr. Žižlavskému. Poté co byl předsedajícím dotázán, zda je skutečně nezbytné dnes tento bod projednat a zda to ohrozí činnost vzdělávacího odboru, pokud materiál projednán nebude, sděluje toto stanovisko:
Navrhuje, aby materiál, který byl rozeslán členům představenstva byl posuzován bez zbytečných formalit jako věcný záměr koncepce vzdělávání koncipientů s tím, že bude vyvěšen na web. stránkách a bude umožněno jeho připomínkování. Pokud by měl být  zpracován podrobněji, navrhuje, aby se tak stalo teprve poté, co se s tímto obsahově srozumitelným a jednoduchým materiálem seznámí členové představenstva a odsouhlasí jej. Souhlasí s projednáním na příštím představenstvu, neboť je toho názoru, že to neohrozí chod odboru výchovy a vzdělávání.

Nato předsedající konstatuje, že v souladu s návrhem dr. Žižlavského bude tato koncepce projednána v duchu návrhu dr. Žižlavského na příští schůzi představenstva. 


	ad 7/ Informace mezinárodního odboru

	Předsedající konstatoval, že před jednáním představenstva byly mez. odborem rozeslány rozsáhlé materiály a dr. Rivera byla požádána o stručný komentář, přičemž bylo odkázáno na pís. materiály. Nato reagoval dr. Kyjovský informací o návrhu Tokijské adv. komory na uzavření dohody o spolupráci, s tím, že tato dohoda je spíše proklamativního charakteru a nejsou v ní obsaženy žádné konkrétní závazky. Proto bylo uloženo tajemníkovi provést kontrolu návrhu dohody a požádat předsedu o podpis.
	

	ad 8/ Běžné věci

	Dr. Krym předložil spisy k rozhodnutí o  přidělení odvolacím kárným senátům:

Neveřejná část:
-----
	
	Dr. Krym informuje o tom, že obdržel od dr. Snášelové M. zprávu o činnosti knihovny v Brně a návrh knihovního řádu. Nato reagoval dr. Uhlíř s tím, že podle jeho názoru tento materiál na dnešním jednání není možné schválit a k jeho názoru se připojil i dr. Mandák. Na doporučení tajemníka dr. Kryma se schválení knihovního řádu odkládá. Představenstvo ukládá dr. Uhlířovi a dr. Mandákovi zpracovat připomínky k předloženému návrhu knihovního řádu.

	Dále dr. Krym předložil informaci makléřské společnosti MARSH o konání konference na téma profesní odpovědnosti za škodu z výkonu advokacie v ČR a EU dne 18.10.2006 v Praze s žádostí o účast zástupce Komory. Po krátké diskusi představenstvo jmenuje dr. Račoka k účasti na této konferenci s tím, že rozsah a formu případného vystoupení na této konferenci dohodne dr. Račok po seznámení se s podrobnosti o konání této konference. Účastí na konferenci se Komora nezavazuje.

Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Neveřejná část:
-----


	Předložená žádost dr. Cilínkové o ustavení skupiny pro poskytování právních služeb ve věcech náhrady škody na zdraví byla postoupena sekci soukromého práva dr. Pejchala k vyjádření a navržení řešení. 

	Předložen návrh Komory daň. poradců o další spolupráci a o  návrhy společných témat k jednání. Představenstvo pověřuje dr. Račoka a dr. Všetečku jednáním s Komorou daň. poradců.

	Smlouva ČAK – ČP a.s. – odloženo na příští představenstvo.

	Dr. Krym podal stručnou informaci o přípravě smlouvy s firmou Atlas Consulting k zavedení projektu Codexis advokacie – právní předpisy a judikatura ČR, EU, ESD. Komentoval stávající stav jednání se společností Atlas Consulting a předal slovo dr. Králové, která seznámila členy představenstva s průběhem prací na tvorbě a doplnění systému Codexis. K tomu dr. Krym dodává, že jde o realizaci úkolu sněmu, kdy bylo představenstvu uloženo podílet se na tvorbě inf. systému pro advokáty, který by zejména obsahoval evropské předpisy a judikaturu soudů EU. 
Nato připomíná dr. Papež, že ČAK již dříve uzavřela smlouvu s ASPI a bylo by namístě zjistit, zda z této smlouvy nevyplývají pro ČAK nějaké povinnosti.
	Dr. Žižlavský k návrhu smlouvy za situace, kdy dr. Račok poukazuje na nestandardnost postupu při výběru firmy, poukazuje na skutečnost, že o věci je jednáno několik měsíců, předseda Komory obdržel mandát od představenstva předjednat podmínky smlouvy na posledním představenstvu v červnu a návrh smlouvy byl rozeslán před zasedáním představenstva, přičemž běží související marketingové prvky. Považuje za nešťastné v této chvíli se vracet k otázce výběru společnosti s níž byla předjednána spolupráce, považuje to za legitimní, nicméně by tyto kroky měly být podniknuty ze strany dr. Račoka dříve.
	Dr. Papež navrhuje, aby rozhodnutí o uzavření smlouvy bylo v této věci odročeno na říjnové představenstvo zejména proto, že nebyl analyzován vztah se společností ASPI.
	Dr. Račok vyjadřuje stanovisko, že uzavření takové smlouvy by bylo bezprecedentním krokem v historii ČAK. neboť v podstatě by se jednalo o přenášení podnikatelského rizika tohoto soukromého subjektu na ČAK a o využívání autority ČAK při podnikatelské činnosti tohoto soukromého subjektu. Navíc tento subjekt byl vybrán způsobem, který vyloučil možnost ostatních podnikatelů na relevantním trhu ucházet se o uzavření obdobné smlouvy s ČAK, např. subjekt provozující systém ASPI.

Předsedající dal hlasovat o návrhu dr. Papeže:

Pro	-	5	Proti	-	0		Zdržel se	-	1

Nato předsedající konstatuje, že na základě rozhodnutí představenstva bylo rozhodnutí o uzavření smlouvy se společností Atlas Consulting odloženo na říjnové představenstvo.

	Dr. Snášelová L. předložila zprávu o  průběhu a výsledcích adv. zkoušek v I. pololetí 2006. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí.
	Dr. Krym informoval členy představenstva o tom, že dr. Adamec podal žalobu na ČAK a žalobu na dva členy představenstva, ve věci jsou vyměňována písemná procesní stanoviska stran a stanoviska k věci samé.  

	Dr. Krym informoval o předběžném záměru projektu školicího střediska v Ostravě, rozhodnutí v této věci představenstvo odkládá na říjnové představenstvo.

	Dr. Střížová přednesla žádost o příspěvek ve výši 15.000,-Kč na pořádání 9. ročníku golfového turnaje advokacie od adv. kanceláře Allen & Overy. Žádost o příspěvek na golf. turnaj bude postoupena přísl. reg. zástupci a v tomto směru bude žadatel informován.

	Dále dr. Střížová podala informaci o průběhu výběrového řízení na zavedení VIS. Proběhlo 1. kolo výběr. řízení, v 2. kole bude vybrán definitivní uchazeč.

Vyřizování věci zápisu změn u koncipienta v seznamu koncipientů odborem matriky

Neveřejná část:
----


	ad 9/ Náměty členů a náhradníků představenstva

	Dr. Žižlavský se vyjadřuje takto: bod jednání představenstva č. 2/ (Legislativa) dnes jako obvykle vyplnil většinu času na jednání představenstva, a to na úkor bodů dalších. Při jednání představenstva v záležitostech legislativy dochází dle mého názoru dlouhodobě k faktickému neopodstatněnému prosazování názorů jednoho člena představenstva, a to místopředsedy ČAK pro legislativu. Ač jej respektuji, nepovažuji jej za neomylného.  Jde o systémovou chybu, na kterou cítím za potřebné upozornit. Vede totiž k enormnímu nárůstu stavovských a administrativních předpisů, které advokáty omezují a dle mého názoru zužují prostor pro realizaci jejich oprávněných zájmů, a priori schválených sněmem. Systémová chyba spočívá zejména v tom, že se v představenstvu nediskutují dostatečně srozumitelné  stručné věcné záměry předpisů. Předčasně jsou zpracovávána paragrafovaná (článková) znění předpisů. Rozesílání desítek až stovek stran návrhů předpisů před jednáním představenstva, představují z faktického pohledu spíše alibi, nežli reálnou možnost všechny návrhy kvalifikovaně analyzovat a připomínkovat. To nelze po členech představenstva spravedlivě požadovat, neboť by si to vyžádalo desítky či stovky hodin práce. Také písemné připomínky by bylo třeba rozesílat všem členům představenstva k dalšímu připomínkování, což představuje začarovaný kruh. Možnost činit pozm. návrhy přímo na jednání představenstva je též omezena s ohledem na nároky na legislativní techniku. Popsaný zavedený model vede fakticky k tomu, že jak již bylo uvedeno, prosazují se jako dominantní názory  jedné osoby, která k tomu využívá legisl. odbor.
	Proto navrhuji, aby: 
	byla důsledně dodržována legislativní pravidla tvorby stavovských předpisů dle usnesení představenstva ČAK z 9.6.2006 a tato byla aplikována i na další administrativní normy.
	pozornost představenstva se koncentrovala především na projednávání srozumitelných věcných záměrů předpisů, které vždy přednese člen představenstva – zpravodaj, a to primárně z toho pohledu, aby zdůvodnil jejich potřebnost. 
	nedocházelo k nahodilé normotvorbě. Za souhlas návrhů předpisů s odsouhlasenými věcnými záměry předpisů musí odpovídat po stránce legislativnětechnické JUDr. Patera a pracovníci legislativního odboru ČAK. 

adekvátní čas byl věnován otázkám, které advokáty zajímají a mohou pro ně být přínosem. Na tyto záležitosti se dostatečný čas nevěnuje, s ohledem na přebujelou legislativu. Podstatné věci se odsouvají bez projednání (kupř. evropský inf. systém, což je priorita schválená sněmem). Závěrem jen podotýkám, že považuji za legitimní připomínky k výběru firmy s níž se navazuje smluvní spolupráce, musí však být včasné a podložené znalostí věci. Za nešťastné považuji zpochybňování kroků předsedy ČAK činěných na základě pověření představenstvem ČAK.

Nato předsedající učinil doplňující dotaz na dr. Žižlavského, zda jde o návrh na přijetí usnesení představenstva. Dr. Žižlavský sdělil, že nikoliv s ohledem na to, že jde o věc projednávanou pod bodem 9/ programu.

K námětům dr. Žižlavského předsedající schůze uvádí: podle jeho názoru jsou legislativní pravidla v rámci možností jednání představenstva dodržována; nelze opomenout, že jde o relativně novou úpravu organizace činnosti představenstva a podle názoru předsedajícího by důsledná aplikace těchto pravidel mohla někdy vést k ochromení činnosti představenstva a k tomu, že potřebná rozhodnutí nebudou přijata včas. V této souvislosti předsedající proto apeluje na předkladatele předpisů, aby dodržovali schválená leg. pravidla. 
Představenstvo v daném okamžiku nemá funkci zpravodaje. Zřízení takové funkce a její obsazení do dnešního dne nebylo navrhováno a je zvyklostí, že návrh normy odůvodňuje předkladatel, v případě pokud existuje paragrafované či článkové znění, odůvodňuje  jej pověřený místopředseda. Názor předsedajícího schůze je takový, že s přihlédnutím k počtu členů představenstva není nutno funkci zpravodaje zřizovat, organizačně považuje za dostatečné, pokud se legislativní problematika projednává jako samostatný bod.
K pozn. sub 3. předsedající souhlasí s tím, že nahodilá normotvorba je nežádoucí, avšak s ohledem na to, že ČAK není připomínkové místo v leg. procesu a představenstvo je často v situaci, kdy musí neprodleně reagovat na aktuální zákonodárnou situaci, nezbývá než v nezbytných případech s nahodilou normotvorbou souhlasit.
Pokud jde o námitku k tomu, že se nevěnuje dostatečný čas naléhavým otázkám advokacie, považuje předsedající tuto připomínku za nesprávnou a to z toho důvodu, že z jeho osobní zkušenosti všechna dosavadní představenstva byla věnována problémům advokacie v různém stupni naléhavosti a důležitosti a při jednání se představenstvo vždy snažilo o to, aby naléhavé problémy byly řešeny včas. 
Nato dr. Žižlavský činí techn. poznámku: zpravodajem nebyla míněna zvlášť zřizovaná funkce, ale jen člen představenstva, který věcný záměr zaštiťuje, zná jej a dokáže jej srozumitelně uvést ostatním členům představenstva před jeho projednáním. 
Dr. Kyjovský zásadně souhlasí s připomínkami dr. Žižlavského a navrhuje, aby na příštím jednání představenstva byla legislativní problematika jako bod 7/ programu, aby nedošlo k tomu, že představenstvo podstatnou část své schůze věnovat pouze legislativě. 
	Dr. Kyjovský doplňuje, že se jedná o jeho námět, nikoliv o návrh k rozhodnutí.

	Dr. Pejchal uvádí, že i podle jeho názoru by se představenstvo mělo zabývat věcnými záměry, nikoliv detailním legisl. řešením, neboť se velmi často stává, že představenstvo řeší technické aspekty přísl. návrhu právního předpisu. Přimlouvá se též proto, aby návrhy byly více projednávány v odborných sekcích ČAK.

Poté následovala další diskuse ke způsobu přijímání stavovských předpisů, z níž návrhy na přijetí či novelizaci příslušných usnesení ČAK nevyplynuly. 

Další jednání představenstva bude dne 23.10.2006 od 13.00 hod. a dne 24.10.2006 od 9.00 hod.
	
Na závěr dr. Vychopeń poděkoval přítomným za účast a 10. schůzi představenstva v 19,15 hod. ukončil.




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


