
						ZÁPIS

z jednání 11. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
23.-24.10. 2006


Jednání dne 23.10.2006:

Přítomni:   dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Brož,  dr. Račok, dr. Pejchal, dr. Mokrý, 
                  dr. Smejkal,  dr. Krym, dr. Syka,  dr. Chaloupková 


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


Neveřejná část
-----


	Další věci k projednání nebyly, proto dr. Jirousek ukončil jednání představenstva s tím, že pokračováno bude dne 24.10.2006 v 9,00 hod.



Jednání dne 24.10.2006:

Přítomni:  9,00 hod.  dr. Jirousek, dr. Poledník,  dr. Račok, dr. Pejchal, dr. Brož,
                                  dr. Smejkal, dr. Mokrý,  dr. Všetečka,  dr. Sedlatý,
                      dr. Krym, dr. Střížová, dr. Snášelová L., Mgr. Justoň,                   
                      dr. Chaloupková,  dr. Mandák, dr. Patera, dr. Kovářová,  
                     
   10,00 hod.  dr. Papež, dr. Mikš
   10,30 hod.  dr. Snášelová M.
	  14,00 hod.  dr. Uhlíř, dr. Rivera, dr. Moc

	Před zahájením kontroly  zápisu z 10. schůze předložil tajemník ČAK žádost vedoucí odboru mezinárodních vztahů dr. Rivery o doplnění zápisu z minulé schůze představenstva v tomto znění: 

V bodu 2/ Legislativa – zápis diskuse k předloženému návrhu změny usnesení, kterým se stanoví pravidla prof. etiky a pravidla soutěže advokátů ČR (etický kodex) – jména advokátních společností:

V připomínce dr. Rivery k profesnímu označení advokátů se vypouští slova  „což bude prakticky stěží proveditelné“ 

a nové znění celé věty bude:

„Obdobně jako u profesního titulu českého advokáta by překlad označení evropských advokátů znamenal neoprávněné používání profesního označení.“


ad 1/ Kontrola úkolů z 10. schůze

	Dr. Jirousek informoval  o prezentaci Codexis advokacie a dále o reakcích ze strany ASPI a BECK (Lexis) s tím, že s ředitelem ASPI již bylo jednáno, přitom ASPI předloží konkrétní návrh spolupráce s ČAK do 1 měsíce. Zároveň bylo upozorněno na skutečnost, že údajně v původní verzi Codexis mají být převzaty upravené judikáty z časopisu ASPI Soudní judikatura. V tomto směru vedení ČAK posílí kroky k relevantní nápravě.

	Dr. Krym sděluje, že smlouva s dr. Ženkou ještě nebyla uzavřena z důvodu, že je třeba rozhodnout o rozsahu Věstníku, resp. o zařazení cizojazyčných znění usnesení obsahujících stavovské předpisy. Jinak smlouva bude uzavřena po vyjasnění do konce roku. Dr. Střížová předkládá přehled nákladů na vydávání Věstníku ČAK v roce 2006, přitom upozorňuje na tabulku v závěru materiálu z níž vyplývají úspory pro případ, že by jinojazyčné mutace byly vydávány samostatně v rozsahu tisku 500 ks, tzn. za účelem dodávání Věstníku toliko cizojazyčným advokátům, resp. kancelářím.
 K tomu dr. Smejkal: domnívám se, že by bylo dobré zvážit, zda-li cizojazyčná mutace by neměla být vyvěšena pouze na webu a Věstník vydáván pouze v češtině, dále pokud bude vydáván Věstník i  v jiné jazykové mutaci, nechť jsou odděleny samostatně soubory v českém, německém atd. jazyce.
	Dr. Patera: mělo by být zváženo, zda-li za cizojazyčné mutace by neměli zahraniční. resp. evropští advokáti platit určitý poplatek. K tomu dr. Račok: přiklání se k opačnému názoru, a to s ohledem, že tisk Věstníku v jiných jazycích je vlastně povinností založenou zákonem.
	Dr. Jirousek ukládá dr. Střížové aby ve spolupráci s MEZ zjistila režim případného vydávání stavovských předpisů v jiných státech EU. V dalším představenstvo nemá námitky, aby předmětnou záležitost řešilo vedení ČAK ve spolupráci s legislativním odborem. 

	V souvislosti s usnesením č. 20/10./2006 (viz zápis z 10. schůze) dr. Jirousek informuje o rozhodnutí KS v Brně ve věci udělení souhlasu k vydání spisů a nosičů dat advokátky k potřebám trestního řízení zahájeného na základě usnesení o zahájení trestního stíhání ve věci. Představenstvo se shoduje na tom, aby byla záležitost předložena VOP, který nechť zpracuje analýzu a doporučení postupu ve věci. 

	Dr. Patera na dotaz dr. Jirouska sděluje, že ve věci problematiky převzetí klientských spisů advokáta, který zemřel, ještě stanovisko Notářské komory požadované představenstvem neobdržel, avšak na včerejším jednání všech zástupců právněprofesních komor dohodl s dr. Jindřichem, že stanovisko co nejdříve NK vyhotoví a zašle. Dr. Patera bude o výsledku informovat na příštím představenstvu. 

	Dr. Jirousek v návaznosti na zápis konstatuje, že koncepce vzdělávání koncipientů byla zpracována a zařazena do samostatného bodu programu.

	Dále se konstatuje, že byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi ČAK a Tokijskou advokátní komorou.

	Dr. Mandák sděluje, že připomínky k návrhu knihovního řádu zpracoval, tyto předal dr. Uhlířovi ke kompletaci (dr. Uhlíř zatím nepřítomen). Ukládá se dr. Jirouskovi, aby záležitost uzavřel mimo jednání představenstva. 

	Dr. Jirousek informoval o situaci ve věci nostrifikací vysokoškolského vzdělání získaného na Zakarpatské státní univerzitě (dále jen ZSU) ve spolupráci s Mezinárodní vysokou školou podnikatelství a práva s.r.o. v Praze, na základě které dochází k žádostem o zápis do seznamu koncipientů. Nostrifikaci provádí Západočeské univerzita v Plzni. S přihlédnutím k dosud dostupným materiálům, které ČAK v tomto směru obstarala, se zdůrazňuje, že jmenovaná VŠ s.r.o. má sídlo, kde jsou dle vstupních informací pouze bytové jednotky, navíc, že podle zápisu v obchodním rejstříku je předmětem podnikání  toliko zprostředkování výuky, což znamená, že prezentace na www. mvspp.cz této skutečnosti zcela neodpovídá. Naopak porovnáním prezentace uvedené školy a překladem tzv. diplomu podepsaného vedoucím státní atestační komise se společným razítkem této komise a ZSU v Užhorodě se jeví vysoce pravděpodobným, že daným postupem se v rozporu s právními předpisy bakalářské studium povyšuje bez dalšího na studium magisterské, což je finálně nostrifikací rektorem ZČU potvrzeno. Po diskusi o dalších zjevných nesrovnalostech a pochybnostech o právně relevantním postupu při vydávání osvědčení a finální nostrifikace, se ukládá dr. Všetečkovi, aby sekce veřejného a správního práva neprodleně provedla právní analýzu popsaného postupu a v součinnosti s odborem legislativy, zejména mgr. Justoněm, připravili stanovisko ČAK, jež bude prezentováno přísl. ministerstvům, univerzitám apod., za přijetí dalších možných právních kroků ČAK.  Termín: do 13.11.2006. Do doby odstranění veškerých pochybností v této záležitosti nebude žadatelům, předkládajícím v souvislosti se žádostí o zápis do seznamu koncipientů zmíněné osvědčení o nostrifikaci, vyhovováno. 



	ad 2/Legislativa

	Dr. Račok upozorňuje, že původně měl být legislativní program zaměřen na dva novelizační návrhy a jeden věcný záměr. Avšak s ohledem na skutečnost, že je připravován projekt nově pojaté identifikace advokátů a adv. koncipientů prostřednictvím čipových karet (zároveň s potřebným průkazem CCBE), je vhodné celou tuto problematiku řešit komplexně, tzn. po schválení projektu identifikačních karet. V této souvislosti se zjišťuje, že úkol projektu nebyl dosud termínován. Dr. Smejkalovi a dr. Vychopňovi se ukládá, aby v součinnosti s jmenovanou komisí (zápis z lednové schůze 2006) připravili projekt do konce roku 2006. Dr. Jirousek ukládá, aby součástí projektu bylo též zpracování případných nákladů na pořízení čtecích zařízení v návaznosti na počet soudních budov v ČR.

	Dr. Račok zreferoval s dr. Paterou návrh usnesení, kterým se upravují podrobnosti o placení příspěvku na činnost ČAK a odvodů do fondu vzdělávání a soc. fondu. Předkládaný návrh odůvodňuje zejména tak, že jde o výrazné zjednodušení jak stávající organizace tak stávající úpravy, která je tč. roztříštěná. Předkládaný návrh je vlastně sběrným předpisem ohledně všech povinných plateb advokátů. 
	Na základě diskuse přijaty tyto změny předkládané dikce:

čl. 2/3 – splatnost stanovena posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž pracovní poměr koncipienta skončil. 
čl. 3/1,2 – vynechat označení a sídlo banky (viz např. předkládaná změna názvu HVB Bank)
čl. 4/2 – doplnit dikci takto: „… musí být písemná a odůvodněná a musí být ….“

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o návrhu předloženého usnesení, kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodu do soc. fondu ČAK a kterým se stanoví způsob placení odvodu do Fondu ČAK pro vzdělávání adv. koncipientů ve znění změn spec. viz výše (čl. 2/3, čl. 3/,1,2 a čl. 4/2)

Hlasování:
Pro	-	8		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 27/10./2006 jímž bylo schváleno usnesení, kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodu do soc. fondu ČAK a kterým se stanoví způsob placení odvodu do Fondu ČAK pro vzdělávání adv. koncipientů ve znění pozměňovacích návrhů přednesených v diskusi.
Upravené znění usnesení je přílohou tohoto zápisu.


	Dr. Račok přednesl návrh usnesení představenstva, kterým se mění etický kodex, zejména v čl. 20-24; nová úprava označení nebo firmy advokáta, společné jméno sdružení a firma společnosti, přitom dr. Jirousek zdůrazňuje, že předkládaný návrh již zahrnuje i ta znění ustanovení, která reflektují požadavky zahraničních advokátních kanceláří, resp. reflektují výstupy z jednání mezi ČAK a těmi zástupci zahr. AK, kteří předkládaný návrh vyvěšený na web. stránkách připomínkovali.  
	Po předestření návrhu dr. Mikš a dr. Sedlatý  připomínají, že hlavním iniciátorem předkládané novelizace je kontrolní rada, resp. její členové, přitom považují za nutné, aby před hlasováním představenstva o návrhu, se k tomu vyjádřili členové kontrolní rady a kárné komise, přitom projednání návrhu je hlavním bodem programu společného jednání ve dnech 1.-3.11.2006 ve Starých Splavech.
	Dr. Račok se k odročení projednávání této věci připojuje s tím, že považuje za nutné, aby se členové představenstva seznámili právě i s těmi ustanoveními, jež reflektují výše zmíněné jednání se zahr. AK, přitom úpravy nebylo možno provést dříve (předloženo P ČAK před dnešní schůzí), neboť jednání se zástupci zahr. AK proběhlo v pátek 20.10.2006.
	Předseda vyzývá všechny členy představenstva, aby se s návrhem podrobně seznámili a pokud budou mít připomínky, tyto k rukám odboru legislativy zaslali nejpozději do 7.11.2006.

	Dr. Račok se vrátil k námětu dr. Smejkala na novelizaci pravidel pro vydávání Věstníku z důvodu úspory nákladů, která by spočívala v tom, že překlady stavovských předpisů do 3 cizích jazyků by nebyly publikovány v tištěné podobě Věstníku, nýbrž by byly zveřejněny na web. stránce Komory. Dr. Račok považuje tento návrh za velmi dobrý a navrhuje proto představenstvu, zda by akceptovalo, že na příští zasedání představenstva bude jím předložena novela pravidel vydávání Věstníku, kterou by tento způsob publikace cizojazyčných překladů Věstníku byl, počínaje rokem 2007, uveden do praxe. Představenstvo s tímto návrhem vyslovilo souhlas s tím, že současně rozhodlo, že návrh této novely nebude proveden nejprve předložením jejího věcného záměru, nýbrž projednáním jejího konečného článkového znění na listopadovém zasedání představenstva. Ukládá dr. Račokovi, aby návrh této novely uvedeného stav. předpisu na příštím jednání představenstva  předložil.

	Nato bylo hlasováno o souhlasu s předloženým návrhem dr. Račoka:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se 	-	0

	Dr. Patera přednesl návrh stanoviska ČAK k ust. § 39/2 tr. řádu a informoval o nutnosti odpovědět na související dotaz MSp ČR. Po obsáhlé diskusi, z níž vyplynulo, že problematika ustanovování obhájců ex offo je jednak velmi závažná, jednak její řešení podmiňují rozdílné náhledy advokátů z různých regionů ČR( specifika Prahy, Brna, Plzně), bylo představenstvem usneseno, že stávající odpověď ze strany ČAK bude taková, že problematika bude řešena komplexně s ohledem mj. právě na specifiku jednotlivých regionů.V současné době, tj. do předložení koncepčního řešení, nemá ČAK k momentální praxi žádné připomínky a nepovažovala by za vhodné provádět nějaká dílčí, toliko časově omezená, řešení.
	V té souvislosti se ukládá, aby sekce pro trestní právo v součinnosti se sekcí pro adv. právo a v součinnosti s odborem legislativy zpracovaly podkladové materiály pro zmiňované koncepční řešení, reflektující výše uvedené specifiky regionů, v té souvislosti budiž též přešetřena např. praxe v jiných zemích. Každému členovi představenstva, resp. členům aparátu komory, kteří stávající praxi považují za nedostatečnou z pohledu právě regionálních specifik se ukládá, aby návrhy na řešení dané agendy předložili buď k rukám odboru leg. nebo k rukám dr. Mandáka (Brno – dr. Poledník, dr. Kyjovský, Plzeň – dr. Kovářová, Praha – dr. Pejchal).
	Dr. Patera připomíná, že cílem celého zadání musí nutně být předložení koncepčního podnětu MSp ČR.
	Dr. Jirousek znovu zdůrazňuje, že MSp ĆR bude zasláno písemné stanovisko, v němž se bude konstatovat, že stávající praxi ČAK nepovažuje za optimální, postavení advokátů v procesu ustanovování ex offo není rovnoprávné, avšak nepovažuje za vhodné do stávající praxe, která se stabilizovala a nepodmiňuje za strany advokátů stížnosti zásadního charakteru, zasahovat dílčími úpravami, které by nutně znamenaly časově omezený zásah do této praxe, jenž by nepochybně stížnosti determinoval. 

	Dr. Jirousek informuje o iniciaci zástupců MPO ČR ve věci případného rozhodčího řízení v tzv. spotřebitelských sporech, když tuto agendu zpracovávají z podnětu Komise ES a považují za primární celou problematiku řešit ve spolupráci s advokáty, jakožto jednou z potencionálních profesních skupin, která by zajistila možnou realizaci projektu řešení spotřebitelských sporů. Členové představenstva byli informováni, že na straně MPO a ČAK byl určeny kontaktní osoby a konzultanti, přitom lze předpokládat též spolupráci jednotlivých sekcí ČAK (odpovědný dr. Patera). 
	Dr. Jirousek bude informovat o vývoji jednání s tím, že MPO žádá případnou legislativní iniciativu realizovat již v roce 2007.

	Dr. Krym přednesl v souladu s písemným materiálem pro jednání 11. schůze problematiku souladu dohod uzavřených mezi ČAK a ČP a.s., resp. Allianz Pojišťovnou a.s. o úhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení věci z pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla a právním řádem ČR.
V této souvislosti zároveň připomněl stávající praxi plnění těchto dohod s ohledem na ust. § 6/2d zák. č. 47/2004 Sb. v návaznosti na lhůtu stanovenou ust. § 9/3 cit. zák, když rozsah nároku poškozeného na náhradu škody a příslušenství upravuje obč. zák. a citovaný zákon upravuje rozsah pojistného plnění za škůdce poškozenému. Po diskusi zaujalo představenstvo stanovisko, že je pro advokáty stále výhodné, aby dohody zůstaly v platnosti, i když je zřejmé, že nároky dle těchto dohod vůči pojišťovnám, které se brání úplnému plnění dohod s odkazem na jejich rozpor se zákonem v části, kdy je plněno "včas",  lze uplatňovat vůči pojišťovnám toliko v případě marného uplynutí zákonné 3měsíční lhůty. Zároveň se však konstatuje, že to nic nemění na nároku poškozeného vůči škůdci na úhradu účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení, pokud vyhledal právní pomoc advokáta, ten nárok uplatnil, i když škoda byla ze strany pojišťovny vyřízena ve lhůtě 3 měsíců. Tento nárok ale je třeba uplatňovat přímo vůči škůdci, tzn. mimo subjekt pojišťovny. 


ad 3/ Koncepce vzdělávání koncipientů

Dr. Jirousek a dr. Kovářová předkládají návrh nové koncepce vzdělávání adv. koncipientů. V tomto směru se odkazuje na písemné materiály, jež byly členům představenstva rozeslány. Dále dr Kovářová a dr. Patera předkládají věcný záměr novelizace přísl. usnesení ČAK o výchově a vzdělávání. V souvislosti s těmito materiály dr. Jirousek připomněl důvody nové koncepce, jež se odvíjejí od té skutečnosti, že koncipientů je permanentně cca 2500 (t.č. 2785), přitom vstupní a výstupní školení jsou ve stávající podobě (týdenní), kterých se účastní až 250 koncipientů, neúnosná jak z pohledu organizačního, tak z pohledu funkčního. Proto se navrhuje (po diskusi) tato koncepce vzdělávání:

vstupní školení cca 2-2,5 dne zaměřeno výhradně na advokátní předpisy;
školení z oblasti obč. práva – 3 povinné  a 1 volitelný seminární den;
školení z oblasti tr. práva – 3 povinné a 1 volitelný  seminární den;
školení z oblasti správního práva a správ. řízení – 1 povinný a 3 volitelné seminární dny;
obchodněprávní agenda, právní poradenství a jiná aktuální právní problematika – 1 povinný a 5 volitelných seminární dnů;

	Seminární akce bude možné realizovat buď  v jednodenních nebo dvoudenních celcích. 
	Dr. Kovářové a dr. Paterovi a leg. odboru se ukládá, aby věcný záměr reflektoval výše odsouhlasenou koncepci, resp. aby návrh usnesení tuto koncepci zapracoval. Návrh usnesení do prvního čtení bude předložen nejpozději na lednové schůzi představenstva ČAK.

	V souvislosti s předpokládaným režimem přihlašování se na volitelné seminární akce, připomíná dr. Mikš že je zcela nezbytné, aby se konečně představenstvo začalo zabývat otázkou případného povinného zavedení e-mailových adres u všech advokátů, jakožto součásti sídla advokáta. Dr. Smejkal připomíná obsah konference „Elektronická justice“, která se konala minulý týden v Brně (za P ČAK dr. Smejkal, dr. Vychopeń). V této souvislosti ilustrativně zdůrazňuje, že zavedení e-mailových adres u všech advokátů je velmi aktuální s ohledem na elektronizaci justičních procesů (elektronický platební rozkaz, elektronické podatelny, digitalizace spisů, vedení veřejných jednání prostřednictvím web. stránek atd.). Po rozsáhlé diskusi je představenstvo jednomyslně toho názoru, že je nutno advokátní stav s dostatečným časovým předstihem na zavedení této povinnosti připravit (nejpozději od 1.1.2008), přitom v mezidobí je nutno advokáty o této problematice včas a relevantně informovat. Ukládá se dr. Smejkalovi, aby pro prosincové číslo BA zpracoval úvodník na téma cca „Připravte se na povinnost dispozice e-mailové adresy“.
	

ad 4/ Odbor mezinárodních vztahů

	Dr. Vychopeń podal zprávu o nutném obsazení postů reprezentantů ČAK v AIJA (mezinárodní asociace mladých advokátů) a UIA (mezinárodní unie advokátů) - (národní zástupce a národní prezident), a to s ohledem jednak na vypršení mandátu, jednak s ohledem na věkové kritérium.
	Předseda dr. Jirousek navrhuje, aby národním zástupcem v AIJA byl zvolen opětovně dr. Vychopeń, národním prezidentem UIA dr. Uhlíř.  Proti společnému hlasování o uvedených kandidátech není námitek. Za těchto okolností nechal dr. Jirousek o předložených návrzích hlasovat:

Pro	-	7	proti	-	0		Zdržel se 	-	0


	Dr. Vychopeń dále informoval o připravované návštěvě skupiny českých advokátů v Indii s tím, že uvedená skupina bude rovněž reprezentovat zájmy ČAK, a proto navrhuje, aby byla z rozpočtové kapitoly odboru MEZ schválena celková částka 50 tis. Kč jako příspěvek pro advokáty této skupiny na náklady spojené s cestou a pobytem.  Na základě výzvy dr. Jirouska byl návrh jednomyslně schválen.

	Dr. Rivera seznámila členy představenstva se zprávou F. Neata, prezidenta IBA, v níž dotyčný jednak děkuje za možnost účasti na konferenci o nezávislosti a jednak ji vysoce hodnotí.

	- společný postup při zastupování ČAK v mezinárodních adv. organizacích: 

Neveřejná část
----


	Dr. Rivera dále informovala o tom, že dohoda o vzájemné spolupráci s Japonskou adv. komorou byla odeslána. Dále informovala o tom, že do konce října 2006 bude na MEZ k dispozici čtyřjazyčný slovníček nejčastěji používaných pojmů z oblasti advokacie a dále studie o advokátním tarifu v některých zemích EU. Na závěr informovala dr. Rivera, že do odboru mez. vztahů nastoupila nová pracovnice Mgr. Eisenbruková (zástup za MD).

	Dr. Uhlíř informoval o své zahraniční cestě na kongres IBA v Chicagu ve dnech 17.-22.9.2006. Informoval o tom, že do divize IBA pro profesní a veřejné zájmy byl zvolen dr. Martin Šolc jako její předseda. Je to oceněním jeho vynikající práce pro tuto organizaci a podporuje to jméno ČAK ve světě. Na programu konference byly záležitosti týkající se nezávislosti, mlčenlivosti, problematika samosprávy adv. komor apod. a z globálního hlediska lze hodnotit situace ČAK jako velmi dobrou. Dr. Uhlíř dále informoval o tom, že na kongresu bylo evidentní, že existují napětí mezi národními advokátními komorami a nadnárodními adv. kancelářemi.V této souvislosti dává v úvahu myšlenku, že by v příštích volbách do P ČAK měl kandidovat i některý ze zástupců těchto nadnárodních adv. kanceláří, které působí v ČR. Dr. Uhlíř dále informoval, že v rámci IBA bylo vytvořeno tzv. evropské forum, které představuje určitou konkurenci pro CCBE. Na závěr sdělil, že v době od 17.-19.5.2007 se bude v Záhřebu konat setkání prezidentů adv. komor, tématem jednání bude zejména problematika vzdělávání a považuje za velmi vhodné, aby se tohoto zasedání zúčastnila delegace ČAK se zástupcem, který je odpovědný za  vzdělávání advokátů. Bude zařazeno do plánovaných akcí odboru MEZ v příštím roce.


	ad 5/ Hospodářské věci

	Dr. Smejkal spolu s dr. Střížovou podali zprávu o jednání rozpočtového a hospodářského výboru:
	výsledky hospodaření za 1. pololetí 2006 jsou dobré a odpovídají schválenému rozpočtu;

všechny odbory si počínají pod hospodářským vedením ČAK ekonomicky a všechny mají i patřičné rezervy (z tohoto důvodu není třeba navrhovat žádné rozpočtové přesuny);
dne 13.11.2006 se bude konat zasedání rozpočtového výboru za účelem zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007. Tento návrh bude předložen představenstvu v náležitém předstihu před prosincovou schůzí představenstva ČAK.


ad 6/ Běžné věci

	Dr. Krym přednesl návrh  organizačních změn v aparátu ČAK, a to jednak v návaznosti na sjednocení vzdělávacího procesu v rámci jedné org. struktury pod vedením dr. Kovářové, jednak v návaznosti na nutnost provedení změny přísl. ustanovení org. řádu o pobočce ČAK v Brně v kancelářském řádu. Předseda zdůrazňuje, že písemně předložený návrh, který mají členové představenstva k dispozici bude nedílnou součástí zápisu o schůzi P ČAK. K předloženému materiálu nejsou připomínky, dr. Jirousek nechal hlasovat, kdo je pro schválení změn KŘ v intencích návrhu předloženého dr. Krymem.

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	V návaznosti na org. změny viz výše předkládá dr. Krym zároveň ke schválení provedení organizační změny v aparátu Komory, s tím, že odbor výchovy bude nadále v zájmu zefektivnění jeho činnosti pracovat v org. složení: vedoucí odboru (VŠ), zástupce vedoucího (VŠ), samostatný odborný referent (SŠ-PC), administrativní pracovník (SŠ-PC), a to za situace, kdy se ruší místo samostatného referenta s účinností od 1.11.2006.

	K předloženému návrhu členové představenstva bez připomínek, dr. Jirousek nechal o návrhu v předložené písemné podobě (nedílná součást zápisu) hlasovat:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Dr. Krym seznámil členy představenstva s žádostí soudkyně MS v Praze o sdělení jmen advokátů, kteří by mohli být ustanovováni do funkce opatrovníka ve smyslu § 29/3 o.s.ř. Představenstvo zaujalo stanovisko, že do funkce opatrovníka ve smyslu cit. ustanovení může být ustanoven kterýkoliv z advokátů, tzn. v tomto směru žádné seznamy nejsou a nebudou vytvářeny. Na druhé straně se zdůrazňuje, že bez ohledu na názory před 1.9.2006 je od 1.9.2006 (viz AT) funkce opatrovníka dle právního předpisu funkcí placenou (300,-Kč/úkon), na druhé straně to nic nemění na právu každého advokáta jmenování opatrovníkem ve smyslu § 29/3 o.s.ř. odmítnout. 

	Dr. Krym seznámil představenstvo s ohlášením ztráty knihy o prohlášení pravosti podpisů u advokátky Mgr. Naděždy Vrbické, sídlem U Stanice 661/2A, Praha 6.	Představenstvo uložilo tuto skutečnost v souladu s příslušným stavovským předpisem zveřejnit ve Věstníku a zároveň uložilo Dr. Krymovi oznámit tuto skutečnost kontrolní radě s tím, zda okolnosti ztráty uvedené knihy nezakládají ze strany advokátky porušení ZA nebo stavovských předpisů. 

	Dr. Krym aktuálně seznámil členy představenstva s obsahem výroční zprávy BIS (dnes zveřejněné), kde se mj. uvádí, že nebezpečím v oblasti korupce v oblasti justice jsou podle BIS skupiny navzájem propojených osob ze samosprávy, advokacie nebo školství, které mají právní vzdělání a zároveň mají vliv na proces tvorby nových zákonů….  Tato zpráva byla uveřejněna prostřednictvím ČTK. Dává se na zvážení odboru vnějších vztahů, zda-li na tuto zprávu bude (která neobsahuje konkrétní poznatky s výjimkou jediného případu (případ soudce Berky) ČAK reagovat, případná odpověď budiž připravena a předložena předsedovi, tajemníkovi a místopředsedům ČAK. 

	Dr. Jirousek informoval o návrhu advokátů se sídlem v Ostravě ohledně případného zřízení seminární místnosti v rámci rekonstrukce bývalé budovy AP v Ostravě s tím, že byl předložen plán projektu a otázka zní, zda-li lze předpokládat pronájem tohoto střediska ze strany ČAK, zejména při perspektivě videoprojekčních seminářů. K tomu se v rámci diskuse členové představenstva vyjádřili tak, že nelze se předem se komukoliv zavazovat, teprve až vznikne konkrétní potřeba podobného střediska, je nutné se řídit principem nejvýhodnější nabídky a je třeba mít na paměti, že vždy musí být peníze advokátů užity co nejefektivněji.

	 Dr. Jirousek dále informoval členy představenstva o akci pořádané pro advokáty a členy aparátu (7.11.2006) s tím, že zástupkyně HVB prosí o včasné potvrzení účasti. Zájemci nechť účast potvrdí nejpozději do konce týdne v sekretariátu ČAK.

	Dr Uhlíř opakovaně připomíná nutnost sdělit do konce týdne zástupce ČAK na konferenci IBA v květnu 2007 v Záhřebu s tématem vzdělávání advokátů. Dr. Vychopeń navrhuje, že zajistí dopravu účastníků vlastním autem při předpokládané účasti dr. Vychopeň, dr. Kovářová, dr. Poledník. Finální rozhodnutí učiní dr. Vychopeń. 

	Dále byly sděleny informace o sportovních akcích v Nymburce a přátelském fotbalovém zápase advokátů ČAK proti zástupcům LS Irska.

	Na návrh Dr. Kryma představenstvo přidělilo kárné spisy kárným senátům k rozhodnutí o odvolání:

Neveřejná část:
----


	Předseda ČAK poděkoval na závěr přítomným za klidný a důstojný průběh dnešní schůze představenstva a 11. schůzi představenstva ukončil. Příští schůze se koná ve dnech 13.-14.11.2006.


Zapsala: Eva Ševčíková


						Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym



