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							ZÁPIS

z jednání 14. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
8.-9.1.2007

Jednání dne 8.1.2007

Přítomni:   dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Brož, dr. Pejchal,  dr. Smejkal, dr. Kindl, 
                  dr. Vychopeň, dr. Mokrý, dr. Uhlíř, dr. Miketa, dr. Krym,  dr. Syka, 
                  dr. Chaloupková 
	     
14,30 hod. – dr. Žižlavský, dr. Střížová, dr. Patera, dr. Marešová, dr. Kovářová	
                                dr. Mandák, dr. Kyjovský      
	15,30 hod. – dr. Všetečka



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

Neveřejná část
----



ad 1/ Kontrola úkolů z 13. schůze


Neveřejná část
-----


	Dr. Krym informoval, že problematiku nostrifikací projednal na osobní schůzce s jednatelkou tzv. Mezinárodní vysoké školy podnikatelství a práva s.r.o.  PhDr. Přerovskou a o jednání byl učiněn zápis, který mají členové představenstva k dispozici v sekretariátu ĆAK. Ve vztahu k vyjádření dr. Kindla za Právnickou fakultu Západočeské univerzity z roku 2004 se zdůrazňuje, že dr. Kindl hodnotil studijní program Západoukrajinské univerzity, tj. nikoliv Zakarpatské, což je jiná univerzita se zcela jinou časovou tradicí. Navíc se z tohoto materiálu zjišťuje, že nostrifikace nebyla doporučena. Dr. Krym dále uvádí, že ve věci je třeba provést ještě řadu šetřících úkonů, např. ve vztahu k faktickému statutu tzv. MVŠPP s.r.o. v Praze, neboť se zdá, že tato společnost s ručením omezeným žádnou vysokou školou ani jinou školou není a nemůže být, protože v předmětu podnikání má toliko zprostředkování výuky a podle novely zákona o vysokých školách není zřejmě oprávněna používat označení "vysoká škola". Na seznamu vysokých škol, ať veřejných či soukromých, vedeném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, uvedena není. Dr. Jirouskovi, dr. Krymovi a dr. Kindlovi se ukládá, aby celá záležitost byla řešena jednak ve sféře prošetření veškerých souvisejících okolností, jednak aby bylo jednáno s rektorem ZČU o řešení nastalé situace.

Konstatuje se, že byl legislativním odborem ČAK vypracován podkladový materiál pro jednání předsedy ČAK s Dr. Igorem Němcem o problematice dopadu zák. č. 101/2000 Sb., na advokátní praxi, přitom teprve na základě tohoto materiálu bylo koncipováno přísl. zadání pro zpracování odborného posudku třetí nezávislou osobou (mimo advokacii). Vzhledem na časové relace a skutečnost, že dne 19.1.2007 se koná akce Právník roku 2006, se sekretariátu ukládá, aby vyřídil odklad sjednané schůzky (cca polovina února 2007).

Tajemník ČAK sděluje, že dr. Sedlatý z pozici funkce předsedy KK sdělil písemně potřebné stanovisko k rozpočtu ČAK (viz schválený rozpočet 12.12.2006), tj. veškeré podmínky k přijetí rozpočtu byly splněny.

Tajemník ČAK ve věci problematiky pojišťovny D.A.S. sděluje, že doposud nebylo možno projednat věci s vedením (vánoční svátky), lze však předpokládat, že do konce ledna 2007 bude sjednána společná schůzka. Ohledně projednání další pojišťovací agendy (3 úkony dle AT za zastupování pojištěnce při  mimosoudním vyřízení věci s pojišťovnou) – v této záležitosti je třeba vyčkat stanoviska ÚOHS, následně je předjednáno, že po doručení tohoto stanoviska bude za ČAK jednat dr. Krym spolu s dr. Kyjovským.
Ukládá se, aby o celé dotčené pojišťovací agendě podal dr. Krym zprávu na březnové schůzi ČAK.


ad 2/ Legislativní činnost

Dr. Patera na úvod seznámil  členy představenstva s činností odboru legislativy v oblasti legislativních procesů, jež se jakkoliv dotýkají advokacie. Vzhledem ke stadiu těchto procesů není potřebné zatím o jednotlivých krocích v dané problematice podrobně hovořit. 

Dr. Kovářová a dr. Patera předkládají k 1. čtení návrh usnesení P ČAK, kterým se mění usnesení č. 1/1998 Věstníku o výchově adv. koncipientů a dalším vzdělávání advokátů ve znění usn. č. 3/2003.
Po rozsáhlé diskusi se z prvního čtení předkládaného předpisu konstatují tyto připomínky, které budiž zváženy a legislativním odborem v součinnosti s odborem výchovy a vzdělávání do návrhu usnesení k 2. čtení zapracovány:

	k čl. 10/1 písm. a) až e) – doporučuje se zobecnění v tom smyslu, že budou odděleny 4 seminární dny pro oblast soukromého práva (písm. a/ + c/), pod písm. e) budou 3 seminární dny vymezeny obecně pro výuku práva veřejného;

k čl. 10/3 – celý tento článek vypustit s tím, že skupiny budou konstituovány operativně dle stavu v tom kterém roce (avšak může být konstatováno, že povinné semináře jsou pořádány ve školicích střediscích ČAK v Praze a v Brně - snad zpravidla?); 
v čl. 11/1 – mělo by být vycházeno bez dalšího z povinnosti absolvovat celkem 6 seminárních dnů, přitom by mělo být přímo řečeno, že advokátní koncipienti v rámci volitelnosti mohou absolvovat též školení pořádaná pro advokáty (v zásadě však musí platit, že přednost na těchto seminářích mají advokáti, přitom takovýto výběr  zavazuje koncipienta k platební povinnosti);
v čl. 11/5 – v tomto směru odeznělo nejvíc připomínek, přitom tyto lze shrnout takto: 
	vzdělávací akce pořádané jiným subjektem než ČAK lze započíst toliko výjimečně, to platí též pro případnou publikační činnost. Rozhodnutí o takovém zápočtu činí vedoucí odboru výchovy a vzdělávání, přitom základním kritériem je věcná (praktická) a časová  relace s požadavky na vzdělávání koncipientů;
započíst lze toliko do rozsahu volitelných seminářů;
	v čl. II. – přechodné ustanovení: v tomto směru se ukládá, aby toto ustanovení bylo formulováno nově tak, aby výklad byl zcela jednoznačný.


K určování advokátů Českou advokátní komorou podle § 18 odst. 2 ZA

Neveřejná část
----


Závěrem předseda dr. Jirousek konstatoval, že další záležitosti budou dle programu projednávány představenstvem dne 9.1.2007 a v 17,00 hod. první část jednání ukončil.




Jednání dne 9.1.2007

Přítomni:   dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Brož, dr. Pejchal,  dr. Smejkal, dr. Papež, 
                  dr. Vychopeň, dr. Kyjovský, dr. Mrázek, dr. Miketa, dr. Všetečka, dr. Sedlatý, 
 	      dr. Střížová, dr. Syka, dr. Chaloupková, dr. Králová, dr. Moc, dr. Mandák,
                  dr. Snášelová L. 
	     10,00 hod. – dr. Uhlíř
	     11,00 hod. – dr. Mikš


	ad 1/ Návrh priorit představenstva pro rok 2007

	Po obsáhlé diskusi představenstvo na návrh předsedy ČAK a po zapracovaných modifikacích schválilo pro činnost představenstva v roce 2007 tyto priority:

1/ Stabilizace činnosti Komory po reorganizaci (včetně dokončení vnitřního informačního systému, rekonstrukce knihovny v Praze a zavedení jednotné evidence dokumentů Komory).

	Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Krym, dr. Střížová, dr. Uhlíř

2/ Příprava nového systému vzdělávání koncipientů dle schválené reformní koncepce a případné zavedení po přijetí novely přísl. stavovského předpisu; dokončení technického vybavení školicích středisek v Praze a Brně.

	Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Kovářová, dr. Žižlavský

3/ Příprava advokacie na elektronizaci justice a zpracování projektu identifikace advokátů prostřednictvím čipových karet.

	Odpovědnost: dr. Vychopeň, dr. Smejkal

4/ Dořešení problematiky advokátních talárů na základě plošné diskuse v advokátním stavu (diskuse cca do září 2007).

	Odpovědnost: dr. Brož, dr. Chaloupková, dr. Patera

5/ Zahájení prací na komentovaném zákonu o advokacii (plán prací, pracovní kolektiv, apod.) a zajištění novelizace komentáře k etickému kodexu.

	Odpovědnost: dr. Račok, dr. Krym, dr. Patera, dr. Brož

6/  Účast ČAK v legislativních procesech při zaměření na vnější legislativu, zejména na rekodifikační proces soukromého práva a justiční reformu

	Odpovědnost: dr. Račok, dr. Patera, dr. Pejchal, dr. Kyjovský

7/ Aktualizace zásad mezinárodní politiky ČAK (v souvislosti se  vstupem do EU) a kontinuální realizace přijaté koncepce na úseku mediální politiky ČAK.

	Odpovědnost: dr. Vychopeň, dr. Chaloupková


8/ Projekt zpracování dějin advokacie na území ČR.

	Odpovědnost: dr. Poledník

9/ Rozvoj spolupráce se subjekty zajišťujícími servisní služby pro advokáty (bankovní služby, informační a školicí služby apod.).

	Odpovědnost: dr. Jirousek, dr. Krym, dr. Brož

	Představenstvo přijalo usnesení č. 32/14./2007 jímž bylo schváleno usnesení představenstva ČAK o prioritách práce představenstva pro rok 2007.


ad 2/ Informace odboru mezinárodních vztahů

	Dr. Vychopeň přednesl zprávu o činnosti odboru MEZ v uplynulém období a na prvním místě informoval o zasedání sekce ČAK pro právo EU, mez. právo a mez. vztahy. Seznámil členy představenstva s hlavním závěrem jednání této sekce, jímž je rozhodnutí o nutnosti aktualizovat pravidla zahraniční politiky ČAK, která byla schválena před více než 3 lety v Unhošti. Dr. Vychopeň informoval o tom, že návrh aktualizace jako podklad pro jednání představenstva by měl být připraven asi v polovině tohoto roku.
	Dále informoval o žádosti AIJA o převzetí záštity ČAK nad seminářem pořádaným touto organizací ve dnech 27.-28.4.2007 s tím, že náklady této akce si jmenovaná organizace hradí ze svých zdrojů a tato akce nemá rozpočtový význam.
	Poté členové představenstva jednomyslně vyjádřili souhlas s převzetím záštity nad touto akcí a udělili souhlas s pronájmem školicích prostor v PD za účelem organizace tohoto semináře.

	Nakonec dr. Vychopeň informoval o výročním zasedání Evropské soudní sítě, kterého se za ČAK účastnila dne 11.12.2006 v Lisabonu mgr. Eisenbruková a kde bylo mj. konstatováno i to, že ĆR je příkladem, jak by se jiné právnické profese měly do činnosti této soudní sítě zapojit. 


	ad 3/ Projekt čipových karet pro advokáty

	Dr. Smejkal informoval o poznatcích, které se mu podařilo získat při zjišťování postupu prací MSp na přípravě tzv. elektronizace justice. Informoval členy představenstva o tom, že dne 21.12.2005 vlády vyslovila souhlas s přípravou el. informačního systému a dne 6.12.2006 uvolnila rozpočtové prostředky na tyto práce. Jedná se o tzv. informační systém el. justice (ISEJ), jehož účelem je zejména zlepšení průchodnosti justičního systému, zkrácení délky trvání řízení a zlepšení spolupráce rezortů. Zkušební provoz tohoto systému by měl být zahájen v roce 2008, rutinní provoz se předpokládá od roku 2009. Podle rozhodnutí by na provedení těchto prací měl být vybrán 1 generální dodavatel a předpokládá se relativně obsáhlá změna zejména procesních právních předpisů. V letošním roce by na tyto práce mělo jít 278 mil. Kč. Podle názoru dr. Smejkala je nejvyšší čas, aby se česká advokacie aktivně zapojila do prací na tomto úseku, aby bylo počítáno s tím, že advokáti chtějí mít zajištěn náležitý přístup tak, aby se mohli stát aktivními členy tohoto el. systému. Dr. Smejkal uvádí, že v souvislosti s přípravou nových el. identifikačních karet by bylo vhodné spojit  tvorbu těchto karet s pracemi na elektronizaci justice a v této souvislosti proběhla jednání s firmami, které se zabývají touto činností a s odborným poradcem prof. Smejkalem, který pro MSp vykonává odbornou konzultační činnost a je případně ochoten působit v roli konzultanta nebo oponenta pro ČAK. Dr. Smejkal navrhuje, aby byl zpracován projekt na to, jakými způsoby by bylo možno el. identifikační kartu využít a jaké by byly náklady s tím spojené. Stručně informoval členy představenstva o prvních zjištěních v této oblasti. 

	Dr. Papež považuje návrhy za rozumné, doplňuje spojit se s MSp, popř. MV, za účelem uzavření nějaké dohody o spolupráci, z níž by byl patrný rozsah účasti ČAK na tomto projektu a v souvislosti s tím by se započalo s vydáváním nových karet až po „politickém „ rozhodnutí. 
	D. Střížová se připojuje k tomuto názoru s tím, že na začátku je nutno vědět, co od čip. karet očekáváme a co vše by měly pro advokáty zajišťovat.
	Dr. Uhlíř seznámil členy představenstva se svými praktickými zkušenostmi při užívání bezdotykových karet, zdůrazňuje však, že na základě informací z těchto karet je možno přesně zjistit např. kde se advokát v konkrétním čase nachází a doporučuje opatrnost, neboť dle jeho názoru jde o další krok ke ztrátě  soukromí advokáta.
	Dr. Brož považuje za nezbytné, aby ČAK aktivně pracovala na čipových kartách a zapojila se do prací na elektronizaci justice a v první fázi doporučuje soustředit se na jednoduché čipové karty, které by byly postupně přizpůsobovány podle toho, jakým směrem se bude ubírat elektronizace justice z pohledu MSp. Zdůrazňuje, že této problematice by měla být věnována speciální pozornost a uvedl několik konkrétních příkladů postupu a rozhodování soudu a podmínek, které jsou v současné době u soudů nastaveny od MSp. Doporučuje rozšířit priority představenstva ČAK o práce na elektronizaci justice a v této souvislosti dále zdůrazňuje, že v rámci EU od roku 2005 platí direktiva o elektronickém exekučním titulu. 
	Dr. Všetečka se k názoru dr. Brože v podstatě připojuje a zdůrazňuje, že primární pozornost musí být upřena na elektronizace justice s tím, že Komora musí v první fázi shromažďovat poznatky o tomto vývoji, který již mj. započal a rozhodovat o dalších krocích postupně tak, aby zaváděný systém ze strany Komory byl kompatibilní se systémem justičním.  Upozorňuje na vývoj, který je nejdále u hradeckého KS, přitom je zřejmé, že do budoucna elektronizace justice nabídne advokátům řadu  služeb, které ještě dnes nelze přesně specifikovat. Co se týče čipových karet, je pro zavedení autonomní, avšak minimální varianty, s tím, že funkčnost bude povyšována podle zmíněného vývoje elektronizace justice a bude na advokátech, do jaké míry projeví zájem o zvyšování funkčnosti své karty a rozšiřování přístupu ke službám daného elektronického systému. 
	Dr. Kyjovský taktéž se přimlouvá za relativně malý krok na začátku a doporučuje monitorovat vývoj na MSp, s tím souhlasí i dr. Papež, který navrhuje, aby tímto monitoringem byl pověřen dr. Všetečka. 
	Dr. Pejchal připomíná, že pokud se hovoří o elektronizaci justice, pak tato bude mít smysl pouze tehdy, půjde-li o kompatibilní justici v širším slova smyslu a pak si neumí představit jiný systém v rámci elektronické komunikace, než systém postavený na povinném zastoupení účastníka před soudy všech stupňů. 
	Po diskusi konstatováno, že představenstvo se shoduje na tom, že elektronizace justice je do budoucna neodvratný proces, přitom je třeba tento monitorovat a reflektovat tak, aby advokacie na elektronickou justici byla připravena. V současné době však nelze odkládat řešení problémů jež jsou aktuální (identifikační problematika), přitom většinový názor je pro zavedení čipových karet v autonomní a minimální variantě. Předseda na závěr požádal dr. Všetečku, aby při realizaci dané priority (příprava advokacie na el. justici) rozšířil tým dr. Smejkal, dr. Vychopeń, který se touto tématikou bude zabývat a zároveň s ohledem na svůj přístup k aktuálním informacím bude monitorovat vývoj na MSp ČR.
	Na závěr dr. Sedlatý připomíná, že v současné době je již aktuální řešení el. komunikace mezi advokáty s tím, že nejsou daná pravidla ohledně akceptace takové komunikace, což vede k duplicitnímu doručování korespondence atd. (dále otázka lhůt v kárné agendě atd. – při el. komunikaci s Komorou). Dr. Mikš – do budoucna bude třeba řešit otázku povinného zavedení e-mailových adres pro každého advokáta. 
	V této souvislosti dr. Všetečka připomíná ústavní nález IV. ÚS 319/05, který v podstatě říká, že el. podání opatřené el. podpisem je řádným a relevantním podáním. 


	ad 4/ Běžné věci

Dr. Střížová navrhla přidělení odvolacích kárných spisů kárným senátům představenstva takto: 

Neveřejná část
---


	Dr. L. Snášelová podala představenstvu informaci o průběhu advokátních, uznávacích a zkoušek způsobilosti v roce 2006 – představenstvo tuto zprávu vzalo na vědomí.

	Dr. Mrázek informuje, že předložil tajemníkovi zprávu o činnosti regionů – s přihlédnutím k tomu, že tak učinil v opožděném termínu, bude tato zpráva projednána na příštím jednání představenstva v února 2007. 

	Pí Ševčíková informovala o termínu společného zasedání ČAK a SAK – 12.-13.4.2007, hotel Permon, Podbánské, Slovenská republika, přitom dr. Jirousek vyzývá členy představenstva a náhradníky, dále přísl. členy aparátu, aby nejpozději do 20.1.2007 nahlásili do sekretariátu požadavky ohledně ubytování.

	Po vyčerpání jednotlivých bodů programu dr. Jirousek poděkoval za klidný a důstojný průběh a schůzi představenstva ve 12,15 hod. ukončil. Příští jednání se koná 12.-13.2.2007.

Zapsala: Eva Ševčíková


						Správnost zápisu ověřil: JUDr. Ladislav Krym


