
ZÁPIS

z jednání 13. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
11.-12.12. 2006

Jednání dne 11.12.2006:

Přítomni:   dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Brož, dr. Pejchal, dr. Kyjovský, dr. Papež, 
                  dr. Mokrý, dr. Uhlíř,  dr. Krym,  dr. Syka,  dr. Chaloupková 
	     15,00 hod. – dr. Žižlavský, dr. Střížová, dr. Patera	

	ad 1/ Pozastavení výkonu advokacie dle § 9/2 písm. a) ZA

Neveřejná část

-----

Ad 2/ Kontrola zápisu z 12. schůze

Před vlastní kontrolou zápisu z 12. schůze představenstva ĆAK informoval dr. Jirousek členy představenstva o své účasti na zasedání státních zástupců konaném NSZ dr. Veseckou ve dnech 6.-7.12.2006 v Jihlavě.  Co se týče výstupů z tohoto zasedání, dovoluje si odkázat na tzv. report zařazený do LN dne 11.12.2006, jehož obsah odpovídá obsahu jednání ohledně těžiště projednávané problematiky. V rámci svého vystoupení  dr. Jirousek poukazoval na aktuální problémy dneška, tj. zejména na význam povinnosti mlčenlivosti jakožto základní princip výkonu advokacie, dále na problém odposlechů atd. Seznámil též přítomné se stavem výkonu kárné jurisdikce, mediální politiky a vzdělávání. Právě na úseku vzdělávání a povyšování společenského právního vědomí byla státním zástupcům nabídnuta ze strany předsedy ČAK spolupráce. 

Kontrola zápisu:  
Zápis - po připomínce vedoucího odboru legislativy dr. Patery - se doplňuje na str. 2, třetí odstavec zdola tak, že za slova čl. 24b se doplňují slova „odstavec 3“.

	Dr. Jirousek informuje, že otázku rozhodování kárných orgánů 2. stupně tzv. moravským senátem, s dr. Kyjovským dne 4.12.2006 v Brně osobně projednal a v této věci byla zajištěna náprava. 
	Dr. Jirousek ve věci oznámení a korespondence ze strany ASPI znovu připomíná, že veškerá korespondence je každému členovi představenstva přístupná v sekretariátu ČAK, s členem představenstva ASPI a za účelem projednání dalšího postupu a případné budoucí spolupráce má schůzku dnešního dne v 18,00 hod. Každý z členů představenstva má právo se této schůzky zúčastnit. Ve vztahu k nakladatelství C.H.BECK se konstatuje, že  již byla předjednána rozsáhlá spolupráce a v dané věci je připraven návrh vzájemně výhodné smlouvy o spolupráci (dostupné na odboru vnějších vztahů u dr. Chaloupkové). 

	Ve věci nostrifikací diplomů Zakarpatské univerzity v návaznosti na studium na Mezinárodní vysoké škole podnikatelství a práva Praha s.r.o. informoval dr. Krym, že se na něj obrátila jednatelka uvedené školy a požádala o osobní jednání, které se uskuteční dne 13.12.2006 na ČAK (výsledek tohoto jednání bude zachycen v zápise, jenž bude předsedovi ČAK k dispozici při dalších jednáních v této záležitosti). Jeví se nezbytným, aby bylo co nejdříve jednáno jak s rektorem ZČU v Plzni, tak s přísl. odborem MŠMT ČR. V dané souvislosti předseda ČAK informuje členy představenstva, že na základě rozhodnutí představenstva již podepsal rozhodnutí ČAK o vyškrtnutí osob zapsaných do seznamu koncipientů na základě dokladů Zakarpatské univerzity nostrifikovaných rektorem ZČU, celá záležitost bude znovu posouzena poté, co dojde ke shromáždění potřebných materiálů.

	Dr. Uhlíř informoval o reprezentaci ČAK na otevření soudního roku v Paříži. K pracovní části: opět byla velmi aktivně diskutována otázka povinnosti mlčenlivosti s tím, že ataky vůči této povinnosti jsou celosvětovým jevem. Bylo zdůrazněno, že jde o povinnost advokáta vůči klientovi, nikoliv o osobní privilegium jak je to mnohdy vnímáno např. ze strany policejních složek. Společenská část akce byla jako vždy důstojná. V návaznosti na tuto akci a skutečnost, že dr. Uhlíř převzal jako upomínkový dar knihu o dějinách francouzské advokacie a mj. i o vývoji advokátních talárů. V té souvislosti se připomíná, že jde o problematiku, k níž bude třeba se v roce 2007 vrátit.  

	Dr. Žižlavský přednesl zprávu o své účasti na prezentační akci International Bussines School, která zajišťuje výuku v rámci manažerského programu MBA Senior Executive. Co do závěrů odkazuje na písemnou zprávu, kterou rozeslal všem členům představenstva a zdůrazňuje tyto závěry: jde nepochybně o zajímavý projekt, který by po určitých modifikacích výukového programu jež by reflektovaly specifiku advokátního prostředí, byl pro advokáty jistě přínosný. V rozhovorech s jinými advokáty zjistil, že řada kolegů se snaží orientovat právě v té problematice, která je předmětem výuky programu MBA. Je sice pravda, že některé z aspektů programu je nutno výrazně přizpůsobit potřebám advokacie, nicméně zástupci IBS jsou v této záležitosti velmi vstřícní a počítají s operativním přizpůsobením programu. Jeho pocit z prezentační akce je tedy jednoznačně kladný. K závěrům dr. Žižlavského se připojuje i dr. Střížová, která se prezentační akce taktéž zúčastnila. Dr. Jirousek připomíná, že s ohledem na potenciální zájem moravských advokátů, pokračuje IBS v prezentaci programu MBA též v Brně, a to dne 13.12.2006 v 16,30 hod. na pobočce ČAK.

	Dr. Jirousek dále konstatuje, že ve smyslu usnesení představenstva z minulé schůze byl k rukám RNDr. Igora Němce zaslán dopis ve věci problematiky ochrany osobních údajů a aplikace přísl. zák. č. 101/2000 Sb. na advokátní praxi. Z písemné odpovědi dr. Němce vyplývá, že dochází ke značnému nepochopení argumentace ČAK a mj. podstaty výkonu advokátní činnosti ve vztahu k předmětné problematice. Na druhé straně dr. Němec navrhuje projednání této záležitosti v rámci přímé společné schůzky. Za těchto okolností se dr. Krymovi  proto ukládá, aby v součinnosti s legislativním odborem a dr. Paterou zpracoval veškerý dostupný podkladový materiál s tím, že společná schůzka bude dr. Němcovi nabídnuta v průběhu ledna 2007. V tomto smyslu bude dr. Němcovi zaslána stručná odpověď na jeho dopis.


	ad 3/ Informace legislativního odboru

	Dr. Patera informuje, že v oblasti legislativy tentokrát nepředkládá představenstvu žádné zásadní materiály, považuje však za nutné informovat o aktivitách legislativního odboru, a to zejména ve směru úpadkového práva. Je třeba uklidnit advokátní veřejnost, že v této oblasti je ČAK aktivní, legislativní odbor je ve stálém kontaktu s přísl. odbory MSp ČR, takže monitoruje stav vývoje prací na prováděcí vyhlášce k úpadkovému zákonu, zejména pak je zaměřen na problematiku rozdílových zkoušek, jež se advokátů-správců KP budou týkat. V návaznosti na tuto informaci sděluje dr. Krym, že odbor výchovy a vzdělávání připravuje seriál proškolování advokátů, a to jak z úpadkového zákona samotného (plošná školení) tak ve vztahu k zmíněným rozdílovým zkouškám, tj. pro advokáty správce KP. 
	Dr. Patera dále tlumočí požadavek zástupců velkých adv. kanceláří a zároveň kanceláří se zahraniční účastí, prokonzultovaný s dr. Račokem, aby tyto kanceláře někdo reprezentoval v sekci pro advokátní právo. V této souvislosti byl navržen dr. Dubovský z kanceláře Lovells. Po projednání věci představenstvo schválilo dr. Dubovského jakožto nového člena předmětné sekce. 

	ad 4/ Vyhodnocení plnění priorit na rok 2006

	Dr. Jirousek podal obsáhlou zprávu o plnění priorit přijatých na 1. schůzi představenstva ĆAK v roce 2005 po 4. sněmu s tím, že zpráva byla podána v intencích úvodníku  BA č. 11-12/2006. Bylo zrekapitulováno všech 12 priorit a stručně sděleno plnění, resp. případně nesplnění dílčích úkolů, které jsou však tč. rozpracovány. Lze konstatovat, že představenstvo ČAK zajistilo splnění priorit v rozsahu min. 90%, přitom co do konkrétních údajů o prioritách a jejich plnění se odkazuje na zmíněný úvodník, který je v tomto smyslu součástí zápisu z 13. schůze představenstva ĆAK. Členové představenstva přijali zprávu bez zásadních připomínek. 

	Nato dr. Jirousek jednání představenstva dne 11.12.2006 přerušil v 16,30 hod. s tím, že pokračováno bude dne 12.12.2006 od 9,00 hod. 



Jednání dne 12.12.2006:

Přítomni:  9,00  dr. Jirousek,  dr. Vychopeň,  dr. Račok,  dr. Mokrý, dr. Pejchal,  
                          dr. Kyjovský, dr. Mrázek,  dr. Smejkal,   dr. Krym, dr. Střížová,                   
                          dr. Marešová,  dr. Syka,  dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Králová, 
                          dr. Snášelová L., dr. Snášelová M.
  	   
  10,00  dr. Kindl, dr. Brož, dr. Poledník, dr. Moc, dr. Papež, dr. Uhlíř
	  11,00 dr. Mikš, dr. Žižlavský

	V návaznosti na  projednání zápisu z 12. schůze představenstva ĆAK a zhodnocením plněním priorit dr. Jirousek ještě informuje členy představenstva o výsledcích jednání s vedením ASPI, které bylo velmi přínosné v tom smyslu, že byl vytyčen projekt možné spolupráce a to mj. ve směru systému vedení kanceláře (AK Win) ať již pro samostatně činné advokáty, pro kanceláře do 5 členů, resp. pro velké kanceláře. Co do bližšího seznámení se s nabídkou ASPI odkazuje předseda na písemnou nabídku ASPI, která je k dispozici u tajemníka ČAK. V této záležitosti bude intenzivně jednáno, přitom dr. Jirousek upozorňuje na nutnost vytvoření přísl. konzultační skupin z řad advokátů. 


ad 1/ Návrh rozpočtu ČAK na rok 2007 a soc. fondu ČAK na rok 2007

	Dr. Krym zdůrazňuje že předkládaný rozpočet je rozpočtem vyrovnaným, přitom  určité údaje např. ohledně příjmu za adv. zkoušky apod. jsou činěny předpokládaným odhadem, který vychází z údajů z minulých období.   Lze však předpokládat, že jak příjmové, tak nákladové položky jsou s ohledem na kontinuální činnost Komory vesměs položkami reálnými. 
	Dr. Smejkal doplňuje zprávu dr. Kryma ve vztahu k předkládanému rozpočtu takto:
Je řada objektivních i subjektivních důvodu, které podmínily, že rozpočet ještě nebyl připravován na základě nových pravidel. V tomto směru zejména dr. Smejkal upozorňuje na nový informační systém účtárny, který se díky určitým problémům a složitostem dostal při realizaci do skluzu. Proto musel hospodářský a rozpočtový výbor vycházet z údajů za rok 2006 a to z údajů zjištěných k 30.9.2006, což podmínilo, že mnohé položky jsou samozřejmě stanoveny toliko   odhadem. je zřejmé, že rozpočet bude třeba dopracovat zejména co do struktury a v tomto směru upozorňuje na nutnost dopracovat rozpočet v oblasti konkretizace nákladů při chodu jednotlivých odborů tak, aby dané položky byly transparentní. Dalším objektivním faktorem z pohledu výboru byl stav na úseku matriky, která zpracovává už s ohledem např. na novelu ZA řadu nových údajů, přitom stávající stav nereflektuje všechny potřebné skutečnosti nutné ke zpracování detailního rozpočtu. Je nutné též vidět změny, které zasáhnou např. do čerpání jednotlivých rozpočtů s ohledem na nově zaváděný fond vzdělávaní koncipientů. V této souvislosti upozorňuje, že např. v soc. fondu bylo počítáno s čerpáním na odborné akce a vzdělávání  s položkou cca 7 mil. Kč, přitom k 30.9. činilo čerpání toliko 12% předpokládané částky.  Je přitom jasné, že zavedení fondu vzdělávání podmíní další přesun určitých položek. Rozpočet soc. fondu byl konstruován tak, aby byly navýšeny ty položky kde lze výši čerpání předpokládat i umožnit, např. ve vztahu k celostátním advokátním sportovním akcím (Nymburk). Na druhé straně se ukázalo, že byl zcela mylný ten předpoklad, že na krytí ztrát z důvodu prominutí poplatkových povinností advokátů vystačí toliko 60 tis. Kč. V tomto směru faktické čerpání představuje 1500% dané sumy. Proto dle těchto objektivních zjištění došlo k posílení přísl. položek např. v tomto směru na 600 tis. Kč. K fondu vzdělávání koncipientů ještě tolik, že chyběla odpovídající evidence ohledně koncipientů, neboť je zřejmé, že dokud tyto údaje ve vztahu k rozpočtu nehrály zásadní roli, byly informace od advokátů nepřesné a často docházelo k tomu, že někdo je veden jako koncipient několik let za situace, kdy dotyčná je třeba na mateřské dovolené. 
	K uvedeným údajům dr. Střížová potvrzuje, že značné komplikace přineslo zavádění nového účetního systému, když starý nestačil novým potřebám z pohledu rozsahu činnosti Komory a z pohledu potřeb relevantního výkazu účetnictví. Po určité období zde fungoval paralelně jak starý, tak zaváděný nový systém, přitom výstupy byly mnohdy rozdílné a zavedení souladného stavu bylo i pro programátory velmi obtížné. Nicméně lze téměř s jistotou říci, že po úhradě DPH za rok 2006, tj. po 20. lednu 2007 bude možno s relativní přesností určité vstupní údaje konkretizovat, z čehož dovozuje, že pro březnové zasedání představenstva budou připraveny podklady, které umožní předkládaný rozpočet, resp. rozpočty, v určitých směrech jak doplnit, tak náležitě konkretizovat. 

	K rozpočtové problematice dr. Kyjovský připomíná, že v rámci nových rozpočtových pravidel by mělo být pamatováno na oddělení výdajů mandatorní povahy a výdajů ostatních, tj. upravitelných a disponibilních. 
	Po projednání všech připomínek, obsáhlé diskusi a uložení úkolů pro vedení finálních úprav za účelem jasných údajů v rozpočtových kapitolách a oddílech těchto kapitol (odpovědnost dr. Střížová) a při závazku, že představenstvo po finalizaci nového informačního systému v aparátu Komory upřesní rozpočet co do jeho struktury, nechal JUDr. Jirousek hlasovat o rozpočtu ČAK na rok 2007 dle materiálu který je přílohou zápisu:

Hlasování:
Pro	-	11		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

Vyhlášeno usnesení:
	JUDr. Jirousek konstatuje, že usnesením představenstva ČAK č. 30/13./2006 je schválen rozpočet ČAK na rok 2007 ve znění jež je obsahem přílohy zápisu – rozpočet ČAK 2007.

	Po projednání připomínek k návrhu rozpočtu sociálního fondu ČAK na rok 2007 nechal JUDr. Jirousek hlasovat o tomto rozpočtu na rok 2007 dle materiálu, který je přílohou zápisu:

Hlasování:
Pro	-	11		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

Vyhlášeno usnesení:
	JUDr. Jirousek konstatuje, že usnesením představenstva ČAK č. 31/13./2006 je schválen rozpočet sociálního fondu ČAK na rok 2007 ve znění jež je obsahem přílohy zápisu – rozpočet soc. fondu 2007.

	S ohledem na přísl. pravidla platná pro schvalování rozpočtu se konstatuje, že jak rozpočet ČAK na rok 2007, tak rozpočet soc. fondu ČAK na rok 2007 byl představenstvem ČAK podmíněně přijat s tím, že přijetí je vázáno na dodatečné sdělení stanoviska ze strany nepřítomných předsedů Kontrolní rady a Kárné komise (nejpozději do 20.12.2006).
	Následně se dostavil JUDr. Mikš a za kontrolní radu souhlasil s návrhem rozpočtu v položce týkající se KR.

	Dále se aparátu Komory a výboru hospodářskému a rozpočtovému ukládá, aby nejpozději s doplňujícím materiálem k výše schváleným rozpočtům, tj. na březnovou schůzi představenstva ČAK, připravili současně a ve vztahu k objektivním údajům k 31.1.2007, rozpočet fondu vzdělávání koncipientů. 


	ad 2/ Zpráva o činnosti odboru mezinárodních vztahů

	Dr. Vychopeń seznámil členy se stručnou zprávou o činnosti odboru MEZ, komentoval závěry plenárního zasedání CCBE včetně spolupráce této organizace s IBA a stručně informoval o plánech CCBE na příští rok. 

	Nato udělil slovo dr. Pejchalovi, který informoval členy představenstva o návštěvě advokátů a zástupců ČAK v Indii. Dr. Pejchal informoval o náročném programu delegace, která v průběhu své návštěvy absolvovala jednání se všemi důležitými složkami indické justice a tato návštěva byla první svého druhu v Indii. Podrobně informoval o programu jednáních s velvyslancem a konzulkou a závěrem připojil poděkování dr. Poledníkovi a dr. Králové za pomoc při organizování celého průběhu cesty. 
	Dr. Vychopeń seznámil členy představenstva s navrhovaným plánem zahraničních cest na rok 2007 se zdůrazněním, že může jít jak z hlediska počtu, tak z hlediska nákladů, o plán předběžný, neboť každá zahr. cesta může při své realizaci doznat změn –(pohyb kurzu, vývoj mezinárodní situace apod.). Doporučil návrh schválit. 
	Pokud jde o projednání účasti zástupců ČAK na zahraniční cestě do Verony, Itálie, 12.-13.10.2007, uvedl, že jde o snahy ČAK navázat užší kontakty s italskou advokacií a doporučuje vykonání této cesty. K tomu dr. Krym uvádí, že by bylo vhodné, obrátit se na dr. Michaličkovou, advokátkou působící v Ŕímě, s níž ČAK v minulosti již spolupracovala a projednat s ní možnosti navázání kontaktů s advokátní komorou v Římě za účelem případné bilaterální spolupráce.
	K návrhu plánu zahr. cest dr. Vychopeň dodatečně zařazuje na návrh dr. Mrázka výjezdní zasedání reg. zmocněnců v Římě ve 3. čtvrtletí 2007 s tím, že podrobnosti této cesty budou ještě projednány. 
	Dr. Žižlavský oceňuje aktivitu dr. Pejchala ve vztahu kontaktu s Indickou advokacií a je toho názoru, že projekty tohoto typu by se měly podporovat a že by spolupráce s Indií měla být zařazena do plánu zahr. cest. Uvádí že je škoda nevyužít současné situace, kdy ČR může představovat pro Indii vstupní bránu do evropského prostoru i dále na východ. K tomu dr. Pejchal uvádí, že podrobnější projekt další spolupráce s indickou advokacií předloží na některém z dalších zasedání představenstva. 
K tomu dr. Kyjovský uvádí obdobnou připomínku ve vztahu k návštěvě japonských advokátů z Tokijské advokátní komory. 
	K tomu tajemník dr. Krym uvádí, že Komora při navazování kontaktů se vzdálenějšími advokacie používá mj. i advokátů, kteří se do těchto destinací dostanou na základě klientských či osobních zájmů a v případě možnosti je vybaví příslušným pověřením ČAK, což má mj. i ten následek, že rozpočtové zatížení ČAK v těchto záležitostech není vysoké. 

Hlasování o plánu zahraničních cest:
Pro	-	8		Proti	  - 	0		Zdržel se	-	0

	Konstatováno, že předložený návrh plánu zahraničních cest byl představenstvem schválen.


	ad 3/ Běžné věci

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

Neveřejná část:
-----

	Dr. Krym informoval o dotazu slovenského občana, který je v současné době umístěn ve vazební věznici v ČR a vězeňská služba neumožnila jeho advokátovi ze SR návštěvu. Doporučeno věc sdělit státnímu zástupci a upozornit na nesoulad s evropskými předpisy a nutnost zachovávat pravidla nutné obhajoby. 
Dále informoval o problematice pojišťovny D.A.S – pojišťovny právní ochrany. Tajemníkovi se ukládá svolat schůzku zainteresovaných osob a věc řešit projednáním. 
	
	Dr. Krym dále informoval o dotazu advokáta JUDr. Vlka o označování advokátní kanceláře za situace, kdy uzavřel dohodu o dlouhodobé spolupráci se španělským advokátem. Po diskusi představenstvo ukládá tajemníkovi, aby dr. Vlkovi odpověděl tak, že jím navrhované označení AK je v rozporu se současnými i novými platnými byť dosud neúčinnými stav. předpisy. 

K přihláškám účasti na advokátních zkouškách:

Neveřejná část
-----

	Dr. Snášelová L. informovala o dotazu Kanceláře pojistitelů v záležitosti týkající se úhrady advokátní odměny v pojistných událostech a požadovaného stanoviska  ÚOHS. Po diskusi představenstvo pověřuje tajemníka jednáním s tímto úřadem. 

	Představenstvo schválilo předložený návrh plánu jednání na rok 2007 s opravou termínu v březnu, tj. 12.-13.3.2007.

	Závěrem jednání poděkovala dr. Střížová všem členům představenstva za spolupráci s aparátem Komory a popřála hezké vánoce.

JUDr. Vychopeň za nepřítomného dr. Jirouska poděkoval všem přítomným členům představenstva za odvedenou práci na mimořádně aktivní činnosti představenstva v tomto roce, rovněž poděkoval členům  aparátu Komory a popřál všem příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok.

Příští jednání představenstva ČAK se koná ve dnech 8.-9.1.2007 v Praze.

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


	


