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ZÁPIS

z jednání 15. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
12.-13.2.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Jednání dne 12.2.2007

Přítomni:  13,00 hod. - dr. Jirousek,  dr. Poledník,   dr. Pejchal,  dr. Smejkal, dr. Papež,  
                                     dr. Mokrý, dr. Uhlíř, dr. Všetečka, dr. Krym,  dr. Syka, 
                                     dr. Chaloupková 	     
    14,00 hod. – dr.Brož, dr. Střížová, dr. Patera,  dr. Kovářová, dr. Mandák	
                                    

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

Neveřejná část
---

ad 2/  Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8 odst. 1 písm. c) ZA

Neveřejná část
---


ad 3/ Kontrola úkolů ze 14. schůze

úkol z minulého jednání o možnosti pozastavení výkonu advokacie

Neveřejná část
---


	- úkol k ověření splnění požadavku podle § 5 odst. 1 písm. b) ZA 

Neveřejná část
----

- témata společného jednání SAK a ČAK:
	Na základě sdělení SAK doporučuje představenstvo vedle témat navržených SAK zařadit na společné jednání obou komor, které se bude konat v měsíci dubnu t.r.:
 
1/ Dopady novely ZA v praxi (zahraniční společnosti, s.r.o., pojištění atd.) – dr. Račok;
2/ Změny Etického kodexu (zejména problematika obchodního jména) a další předpisy o advokacii (tarif, přísudková vyhláška atd.) – dr. Kyjovský;
3/ Aktuální problematika: nostrifikace studia na právnických fakultách v zemích mimo EU – dr. Jirousek;
4/ Zpráva o fungování školicích středisek ČAK včetně informace o změnách vzdělávacího systému – dr. Kovářová;
5/ Reakce na témata dle návrhu SAK;
6/ Návrh společných akcí.

	Sekretariátu se ukládá, aby na základě výše uvedeného  zaslal přísl. informace SAK.


	ad 4/ Legislativa

a/ Připomínky k novele zákona na opatření proti legalizaci výnosů z tr. činnosti
	Členové představenstva vzali na vědomí rozsah novely a zároveň připomínky zpracované legislativním odborem ČAK. Dr. Patera zdůraznil, že novela prakticky nic nemění na dosavadním postavení advokáta jakožto osoby povinné s výjimkou ust. o povinnosti mlčenlivosti – není zde navrhován prostý odkaz na úpravu obsaženou v ZA. Tento postup shledal jak legislativní odbor, tak představenstvo za příliš extenzivní, navíc nerespektující spec. zákonnou  úpravu, a proto připomínky ČAK směřují toliko k této problematice, tzn., aby  povinnost mlčenlivosti v dané věci byla upravena stejně jako v dosavadní zákonné úpravě. Za účelem projednání připomínek ČAK se bude příští týden konat schůzka mezi zástupci ČAK a FAÚ. Dr. Patera zdůrazňuje, že tato jednání jsou vždy velmi korektní a zástupci FAÚ respektují řádně podloženou argumentaci ČAK.

b/ Stanovisko leg. odboru k návrhu dr. Vlka na změnu Etického kodexu
	Mgr. Justoň seznámil představenstvo se stanoviskem leg. odboru, resp. zdůraznil ty základní argumenty, jež jsou ve stanovisku předloženém v písemné podobě členům představenstva zásadní. Zejména poukázal na nesystematičnost daného návrhu ve vztahu k čl. 24 EK, jež řeší zcela odlišnou problematiku než novelizační návrh (sdružení, právnické osoby). Připomíná se, že návrh dr. Vlka se odvíjí od firmy samostatného advokáta, což je zcela jiný případ, navíc Etickým kodexem ve vztahu k českým advokátům jednoznačně řešený. V případě popisovaném dr. Vlkem však není třeba žádné novely, neboť lze per analogiam vyjít z práva užívání takové firmy, která je v intencích přísl. předpisů zapsaná v seznamu advokátů v jiném členském státě EU.
	K tomu představenstvo bez připomínek.

c/ Dr. Patera dále předložil návrh informace a postupu k placení odvodu do fondu vzdělávání koncipientů s ohledem na různé varianty trvání pracovního poměru (PP) koncipienta k advokátovi. Bylo předloženo relevantní řešení v těchto případech:
	den vzniku PP k advokátovi předchází dni zápisu do seznamu koncipientů

PP koncipienta skončí v průběhu kalendářního roku, popř. v této době dojde ke změně zaměstnavatele
v době trvání PP dojde k vyškrtnutí koncipienta ze seznamu koncipientů.

Členové představenstva se seznámili s předmětným materiálem a k tomu – bez připomínek. Za těchto okolností se přísl. Informace odboru legislativy ČAK stává přílohovou součástí zápisu 15. schůze a dr. Chaloupkové se ukládá, aby zajistila vyvěšení Informace na web. stránkách ČAK. 

Dr. Brož navrhuje, aby bylo odboru legislativy zadáno zpracování návrhu stav. předpisu, který by upravil užívání státního znaku na rozhodnutích ČAK (např. pozastavení, vyškrtnutí, kárná rozhodnutí, osvědčení atd.). K návrhu nejsou připomínky, tzn. odboru se ukládá zpracovat příslušný návrh, který budiž předložen na červnové schůzi představenstva.

Dr. Všetečka informuje, že si převzal na Komoře návrh nového daňového řádu, který zjevně rozšiřuje pravomoci přísl. správních orgánů ve vztahu k advokátovi při zjevném ataku vůči povinnosti mlčenlivosti, Je přesvědčen, že by bylo vhodné zpracovat připomínky, a i když jsme k těmto nebyli vyzváni, oficiálně je předložit k rukám ministra financí ČR. 
K tomu dr. Patera – myslím, že je namístě prosazovat dosavadní úpravu ve vztahu k institutu mlčenlivosti. Dr. Papež připomíná nutnost zaslání připomínek též MSp ČR s tím, že toto by mělo v rámci připomínkového řízení vznést zásadní námitku. 

Dr. Pejchal podal informaci o účasti na zástupců ČAK na další konferenci věnované prvořadě rekodifikaci soukromého práva – část o právním jednání (pořádá PrF UK – účast za ČAK dr. Pejchal, dr. Krym). Informoval o vynikajícím vystoupení prof. Kramera, který mj. hovořil o kladných ohlasech na rekodifikační návrh z právnických kruhů Evropy. Návrh je přijímán jako pozoruhodný, svébytný a mj. to, že je o něj velký zájem dle dr. Pejchala podmiňuje i nutnost rozsáhlé diskuse. V té souvislosti sdělil, že org. výbor konference, jmenovitě prof. Švestka, velmi apeluje na to, aby přijetí návrhu nebylo překotné, tj. taktéž považuje za velmi důležité, aby rekodifikační návrh byl náležitě prodiskutován v odborných kruzích a aby se přijetí návrhu neuspěchalo. V tomto směru je žádáno, aby též ĆAK zaujala příslušné stanovisko, a to za situace, kdy do konce února 2007 má být hotov tzv. konsolidovaný návrh, do konce března 2007 má být dopracována 5. část návrhu (přechodná a závěrečná ustanovení) a v závěru roku 2007 má být návrh zařazen do programu LRV. Dr. Pejchal se domnívá, že ČAK by se měla za návrh prof. Švestky postavit. S tímto názorem vyslovuje představenstvo souhlas a žádá dr. Pejchala, aby stanovisko za ČAK připravil. 
	Dr. Pejchal dále sděluje, že součástí programu byla též diskuse o el. justici, přitom se zásadním projevem vystoupil prof. Smejkal. Po konzultaci prof. Smejkal je ochoten seznámit představenstvo se základními údaji ohledně el. justice, a to tak, aby představenstvo o souvisejících problémech rozhodovalo se základními znalostmi věci.  Prof. Smejkal je ochoten se dostavit osobně na jednání představenstva, diskusní příspěvek lze očekávat v rozsahu cca ½ až 1 hod.  Navrhuje se termín červnového představenstva – 11.6.2007 v 15,30 hod. Schváleno.
	V návaznosti na výše řečené informuje dr. Všetečka, že dne 2.4.2007 se koná v Hradci Králové konference Internet ve státní správě a samosprávě, přitom on sám vystoupí s diskusním příspěvkem. Představenstvo souhlasí s tím, aby dr. Všetečka na konferenci vystupoval  jako zástupce, resp. pozorovatel, za ČAK.

Dr. Pejchal přednesl zásadní údaje ze zprávy, resp. stanoviska sekce soukromého práva ČAK k účasti advokátů v zadávacích řízení na poskytování právních služeb ve smyslu zák. 137/2006 Sb. Závěry stanoviska jednoznačně ukazují na porušování zákazu diskriminace a principu rovných příležitostí. Dr. Všetečka připomíná, že sekce pro veřejné právo ĆAK předloží své stanovisko na březnové schůzi, ale již nyní lze říci, že závěry budou obdobné. Zdůrazňuje přitom, že k porušování zákazu diskriminace atd. dochází zejména v tzv. podlimitních zakázkách. Dr. Jirousek připomíná, že je třeba trvat též na operativním zpracování této věci ze strany Výboru na ochranu zájmů advokátů. Je zřejmé, že v této věci bude nutné zpracovat přísl. novelizační návrh zákona o veřejných zakázkách, a proto se leg. odboru ukládá, aby veškerá stanoviska sekcí a Výboru prostudoval a do konce 1. poloviny 2007 novelizační návrh připravil. Dr. Jirousek bude v této souvislosti jednat s přísl. zástupci MSp ĆR a dr. Krym dle stanovisek zpracuje  potřebnou signalizaci ČAK pro ÚOHS.

ad 5/ Vyhodnocení akce Právník roku 2006

Dr. Jirousek zhodnotil průběh galavečera Právník roku a průběh soutěže vůbec. Přitom seznámil představenstvo s ohlasy na akci ze strany Soudcovské unie, Unie st. zástupců, NK a EK, jež byly vesměs kladné. Členové představenstva se shodli v tom, že akce byla svým způsobem výjimečná a velkolepá s tím, že zcela splnila úlohu promoakce za účelem založení tradice. 

	Tím byl program dne 12.2.2007 vyčerpán a v 17,00 hod. dr. Jirousek schůzi přerušil s tím, že pokračováno bude 13.2. od 9,00 hod.
Jednání dne 13.2.2007

Přítomni:  9,00 -  dr. Jirousek,  dr. Poledník,  dr. Brož, dr. Pejchal,  dr. Smejkal, dr. Mokrý, 
dr. Vychopeň,  dr. Mrázek,  dr. Střížová, dr. Syka, dr. Chaloupková, dr. Králová,          
dr. Moc, dr. Kovářová, dr. Krym, dr. Snášelová L., dr. Snášelová M. 
	     10,00 hod. – dr. Uhlíř,  dr. Mikš
	     12,00 hod. – dr. Všetečka


ad 1/ Informace odboru mezinárodních vztahů

Dr. Jirousek úvodem informoval členy představenstva o zprávě odboru mezinárodních vztahů o připravované studijní návštěvě zástupců advokátních komor Arménie, Azerbájdžánu, Gruzie, Ukrajiny a Moldávie, kterou organizuje Rada Evropy v předjednané spolupráci s ČAK. Jde o to, že ČAK byla Radou Evropy vytypována jako vyspělá AK se stabilizovanou organizační strukturou a chodem, s tím, že právě ČAK může komorám uvedených zemí předat potřebné informace pro jejich momentální strukturování a činnost. Zdůrazňuje se, že veškeré náklady akce nese Rada Evropy, součinnost ČAK spočívá v poskytnutí prostor a v zajištění přednášejících z řad funkcionářů  ČAK. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí s tím, že s ohledem na konání akce (27.-30.3.2007), připraví dr. Králová s dr. Wurstovou pro březnové jednání představenstva návrh programu spolu s harmonogramem účasti funkcionářů ČAK (rozsah a témata vystoupení). 

Dr. Vychopeň informoval představenstvo o tom, že člen představenstva JUDr. Mokrý se stal od 1.1.2007 členem - pozorovatelem finančního výboru CCBE, což je jednak vyjádření uznání jak dr. Mokrému, tak ČAK, jednak jde o obsazení důležitého postu, který umožňuje kontrolu nad přiměřeností finančních toků v CCBE. K tomu dr. Mokrý sděluje, že přijetí funkce zvažoval, neboť jde zejména o další časovou a věcnou zátěž, nicméně právě s ohledem na to, že je uvedeným způsobem vyjádřena důvěra k ČAK, funkci přijal. Zdůrazňuje, že prostřednictvím této funkce bude mít mj. výrazný vliv na diskusi o případném navyšování příspěvků členských států, a to ať již v návaznosti na inflaci či v souvislosti s růstem jiných nákladů. Je proto přesvědčen, že zastoupení právě státu, kde příspěvky advokátů patří k nejnižším, je významné. V této souvislosti se však musí účastnit jednoho až dvou zasedání přísl. výboru CCBE ročně. Dr. Střížové se ukládá, aby tuto skutečnost vzala na vědomí a společně s vedoucí odboru MEZ případně modifikovala přísl. rozpočtové položky.  

Dr. Vychopeń a dr. Králová předložili zprávu, z níž se dovozuje možnost překladu web. stránek CCBE do češtiny za fin. podmínek, jež jsou ve zprávě obsaženy. V této souvislosti se však zdůrazňuje, že tyto web. stránky obsahují rubriky, které nejsou přímo spojeny s běžnou činností advokáta, resp. prvořadě řeší strukturální a organizační vztahy v CCBE, pozici jednotlivých výborů a prac. skupin, stanovy CCBE atd., tj. témata, která rozhodně nejsou určena pro advokátní činnost jako takovou. Na druhé straně Komora prostřednictvím odboru MEZ, resp. prostřednictvím svého zástupce v CCBE dr. Mokrého, sleduje dění v CCBE a veškeré důležité materiály ať již ve směru např. deontologických předpisů nebo ve směru připomínkování směrnic EU apod., překládá a dává k diskusi jak představenstvu, tak advokátní obci. Zejména se zdůrazňuje, že odbor MEZ na každé schůzi představenstva zevrubně informuje o podstatných věcech na poli CCBE, přitom dr. Mokrý připravuje pro BA vždy čtvrtletní podrobnou zprávu o aktivitách CCBE. Za těchto okolností se navrhuje, aby zůstalo při dosavadní praxi, tj. aby jak představenstvo, tak advokátní obec byli informováni prostřednictvím k tomu povolaných osob z aparátu, resp. prostřednictvím zástupce v CCBE dr. Mokrého. K návrhu představenstvo bez připomínek. 

Dr. Vychopeń dále informuje o ustavení prac. skupiny pro naplňování rubriky BA judikaturou ESD, přitom dr. Chaloupkové se ukládá, aby na webu zveřejnila zprávu o zřízení této skupiny s tím, že má-li některý z advokátů zájem o účast, nechť se přihlásí prostřednictvím e-mail adresy: kralova@cak.cz na odboru MEZ.

Na závěr bylo představenstvo informováno o účasti dr. Králové na zahájení soudního roku v Miláně. V té souvislosti se zdůrazňuje ta poznámka dr. Králové, že slavnostní ceremonie se všichni zahraniční hosté – advokáti, s výjimkou Švýcarska a zástupkyně ČAK – zúčastnili ve slavnostních advokátních talárech. Dr. Králové musel být talár zapůjčen, jinak by se ceremonie nemohla zúčastnit. Tuto skutečnost nechť vezme na vědomí odbor vnějších vztahů pro plánovanou diskusi  „taláry“, přitom dr. Králová sděluje, že zajistí související materiály. 


ad 2/ Zpráva o činnosti regionů

Dr. Mrázek poukázal jednak na písemnou zprávu, která se stává součástí zápisu z 15. schůze ČAK a dále uvádí, že koncepce reg. činnosti byla schválena v roce 2005, přitom rok 2006 byl jakýmsi zkušebním obdobím zaváděného systému. Připomíná, že regiony byly v rámci dané koncepce zaměřeny na 4 okruhy činností: vzdělávání; společenské a sportovní akce; komunikace v rámci justice; přeshraniční spolupráce. Lze konstatovat, že ve většině případů, tzn. většina regionů, úkoly v rámci vymezených směrů splnila. Dr. Mrázek proto navrhuje, aby systém činnosti regionů, který se stabilizoval a osvědčil zůstal zachován, s tím, že do budoucna samozřejmě předpokládá optimalizaci činností reg. zmocněnců a v určitých případech nápravu stávajících nedostatků. 

	Samostatnou kapitolou regionální činnosti je financování této činnosti. Dr. Mrázek zdůrazňuje, že postupně byla tato problematika projednávána jak s reg. zástupci, tak s přísl. funkcionáři aparátu Komory a výsledkem těchto jednání bylo přijetí principů hospodaření, které akceptují jak zástupci, tak aparát Komory. Principy hospodaření jsou samostatným oddílem zprávy, jež je přílohovou součástí zápisů. Představenstvo vzalo principy hospodaření na vědomí a vůči těmto nemá námitek.

	K vlastní činnosti jednotlivých regionů tolik, že přesný přehled činnosti je obsahem přílohy ke zprávě, resp. tabulky, ve které jsou jednotlivé akce v rámci jednotlivých regionů specifikovány. Je zřejmé, že ne všechny regiony byly stejně aktivní, nicméně právě v tomto směru je namístě zdůraznit, že koncepce byla prakticky v prvním roce svého fungování a  právě komunikací mezi reg. zástupci dochází ke srovnávání aktivit dle zkušeností těch kterých nejaktivnějších regionů. Dr. Mrázek zejména vyzdvihl reg. činnost v Západních Čechách, v Olomouckém a Zlínském regionu, ve Východočeském regionu a v Jižních Čechách, přičemž u regionů Praha a Jihomoravský kraj je nutné přihlížet k tomu, aby nedocházelo k  překrývání akcí regionálního charakteru s akcemi celostátními, v čemž je specifikum. Nicméně souhrnně lze říci, že všechny regiony pochopily smysl poslání reg. zmocněnců v rámci zmíněné koncepce.

Dr. Střížová zdůrazňuje, že cesta k finální podobě principů hospodaření byla sice poněkud obtížnější a plná diskusí, nicméně v rámci potřebné komunikace se problémy postupně odstranily a dnes může za aparát Komory konstatovat, že účetní kázeň je dostatečná a že principy hospodaření odrážejí jak potřeby regionálů, tak potřeby Komory.
Na dotaz dr. Brože dr. Střížová sděluje, že výsledky hospodaření s prostředky pro regiony za rok 2006 budou podrobně známy do konce února (s ohledem na termín platby DPH leden 2007). Již nyní však může říci, že celková suma 2,5 mil. Kč nebyla překročena, a proto na základě rámcových údajů dospěl aparát k závěru, že původně stanovená částka 250 tis. Kč/region je odpovídající i pro rok 2007.

Představenstvo vzalo zprávu ve všech směrech písemného vyhotovení na vědomí a tuto schválilo.


ad 3/ Návrh změny odvolacího kárného senátu

Dr. Jirousek konstatuje, že dr. Sedlatý není přítomen, proto se projednání jeho případných návrhů odkládá na příští schůzi představenstva. V rámci tohoto bodu programu však dr. Brož připomíná problémy související s předáním přísl. kárného spisu předsedovi toho kterého odvolacího senátu. Jde o to, že od data předání spisu kanceláři ČAK od kárné komise do data faktického předání spisu přísl. odvol. senátu, tj. po jeho ustanovení představenstvem ČAK uplyne doba 2 i více měsíců. Za prodlení tohoto rozsahu však členové odvolacích senátů nemohou a bylo by dobré vymyslet organizační postup, kterým by se lhůta předání výrazně zkrátila, což by nepochybně podmínilo operativitu odvol. řízení. Dr. Sykovi se ukládá, aby ve spolupráci s dr. Sedlatým a dr. Mikšem zvážili návrh takového organizačního postupu, a to samozřejmě postupu relevantního přísl. stav. předpisům. 


ad 4/ Běžné věci

Dr. Jirousek v průběhu jednání představenstva obdržel právní posouzení zpracované na objednávku ČAK Ústavem státu a práva AV ČR ohledně vybraných otázek osobní a věcné působnosti zák. č. 101/2000 Sb. se zřetelem k výkonu advokacie, resp. poskytování právních služeb advokáty. JUDr. Jirousek připomněl, že tento rozbor byl zpracován za účelem zaujetí stanoviska ČAK v rámci polemiky s ÚOOÚ ohledně dopadu zák. č. 101/2000 Sb. na běžnou činnost advokáta, zejména pak na institut povinnost mlčenlivosti. Závěry posudku byly hlasitě přečteny, přitom se konstatuje, že představenstvo se závěry posudku souhlasí, neboť tyto závěry reflektují všeobecně uznávaná stanoviska, trvale prosazovaná ČAK a do nedávné doby též mj. respektovaná ÚOOÚ. Představenstvo souhlasí s tím, aby zástupci ČAK uvedeným posudkem podpořili svou argumentaci při jednání s předsedou ÚOOÚ.

Dr. Střížová informovala o záměru zatím neznámého investora realizovat výstavbu hotelu v sousedství Kaňkova paláce v rozsahu stávajícího parkoviště u PD. Mělo by jít o výstavbu hotelu, který svou úrovní převýší stávající budovu Paláce Dunaj. Dr. Střížová informuje, že ČAK jako účastník přísl. správních řízení bude realizaci výstavby pečlivě sledovat a členy představenstva náležitě informovat. 
Dále doplňuje, že dne 6.3. proběhne druhé kolo výběrového řízení na dodávku vnitřního informačního systému. O výsledku řízení bude představenstvo informovat na březnovém jednání. 

Dr. Krym a další členové představenstva připomínají obsah dopisu dr. Adamce ze dne 4.2.2007. Dr. Krym je představenstvem pověřen, aby věc v intenci přísl. předpisů vyřešil. 

Dr. L. Snášelová předložila harmonogram adv. zkoušek pro rok 2008. V té souvislosti dr. Jirousek zahájil diskusi poznámkou, že s ohledem na počet koncipientů a náročnost zajišťování adv. zkoušek pro např. cca 200 koncipientů v rámci jednoho termínu, by bylo namístě uvažovat o systémové organizační změně adv. zkoušek tak, aby uvedená kvantita byla rozmělněna a mj. zvýšena kvalita zkoušek. Na základě uvedené pozn. se rozvinula široká diskuse z níž vyplynulo, že jak systémová změna, tak způsob realizace adv. zkoušek jsou velmi aktuální témata a je potřebné se danou problematikou velmi podrobně zabývat. Dr. Smejkal, dr. Vychopeň, dr. Brož, dr. Uhlíř, dr. Pejchal, dr. Mrázek, dr. Krym, za KR dr. Mikš, se postupně k tématu vyjadřovali s tím, že  z uvedené diskuse vyplynulo: 

	při zkouškách je nutno klást primární důraz na stav. předpisy, a to v tom smyslu, že jednak je zkoušený musí v celém rozsahu znát a jednak je musí umět aplikovat i v rámci jiných právních předmětů (dr. Smejkal: pokud koncipient nezná stav. předpisy při zkouškách, tak se tyto již nikdy v budoucnu učit nebude). V tomto směru se ještě konstatuje, že je třeba zkušebním komisařům pečlivě vysvětlovat, že zkouška ze stav. předpisů není předmětem okrajovým;

je nutné svolat všechny předsedy zkušebních senátů, příp. všechny zkušební komisaře a debatovat s nimi o optimalizaci systému a zejména o způsobu zkoušení tak, aby v rámci každého předmětu dotyčný koncipient prokázal uspokojivé znalosti ze související praxe; V tomto směru se všichni členové představenstva shodli na tom, že bez ohledu na příp. specializace v rámci koncip. praxe, musí každý koncipient při adv. zkouškách prokázat připravenost poskytování právních služeb ve všech zkoušených oborech (na druhé straně zkoušky nemají a nesmí být opakováním školských zkoušek);
zdůrazňuje se, že diskuse o dané problematice, ať už v úrovni organizační tak věcné, musí mít konkrétní výstupy v tom smyslu, aby bylo možno připravit projekt o linii a metodologii vzdělávání a zkoušek s tím, aby zároveň bylo zřejmé, co lze realizovat prostřednictvím legislativních změn  a co prostřednictvím vnitřních stav. předpisů;
dr. Uhlíř v návaznosti na výše uvedené připomíná, že současně je třeba zvažovat další problémy související s výkonem koncipientské praxe. Jde o to, že někteří školitelé jakožto samostatní advokáti mají 5 i více koncipientů, což musí logicky determinovat popření smyslu koncipientské praxe; v této souvislosti dr. Smejkal připomíná další obdobné problémy, např. časově neomezený výkon koncip. praxe, navíc v sídle odděleném od sídla školitele, to vše mj. za situace zákonem možného zaměstnaneckého poměru advokáta. 

Předseda ČAK konstatuje, že všichni přítomní členové představenstva bez rozdílu se shodují na tom, že nastíněná problematika je zásadního charakteru a nutnost řešení je aktuální a za těchto okolností představenstvo se souhlasem dále jmenovaných rozhodlo takto:
Ustanovuje se komise za účelem projednání dané materie a za účelem přípravy a organizace semináře (konference) za účasti zkušebních komisařů s tím, že na základě těchto aktivit bude koncipován projekt o linii a metodologii vzdělávání a zkoušek pro futurum, tzn. jak ve směru organizačním, tak ve směru obsahově věcném. Složení komise: dr. Brož, dr. Vychopeń, dr. Smejkal, dr. Snášelová L. a dr. Kovářová – předsedou komise představenstvo jmenuje dr. Brože.
	Ustavené komisi se ukládá, aby nejpozději do konce května 2007 byl předložen základní harmonogram postupu, příp. základní kostra požadovaného projektu. 

	S ohledem na výše uvedené dr. Smejkal navrhuje, aby návrh termínů adv. zkoušek pro rok 2008 byl schvalován až na říjnové schůzi představenstva s tím, že ve schválené podobě bude zveřejněn do konce října 2007. Tento návrh představenstvo jednohlasně schválilo. Dr. Snášelová vzala toto rozhodnutí na vědomí.


	Zvláštní bod programu – dějiny advokacie

	Dr. Pejchal jakožto člen představenstva určený vedením projektu vypracování publikace Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, informuje členy představenstva, že ihned po vymezení daného úkolu začal pracovat na přípravě předmětného projektu s tím, že oslovil některé z historiků (bude třeba konstituovat kolektiv historiků) a z prvotních konzultací vyplynulo následující:
a/ dějiny by měly být zpracovány v období 3 let, tzn. na základě projektu cca v letech 2008-2010;
b/ dílo by mělo mít cca 500 stran, neboť v tomto rozsahu by na jedné straně byla zjištěna potřebná odbornost, na straně druhé potřebná reprezentativnost díla;
c/ dějiny by zaznamenaly vše co se týče advokacie na území Čech, Moravy a Slezska, tzn. vývoj cca od Marka Aurelia do dneška (při zaměření na všechny podstatné vývojové okolnosti týkající se advokacie); doporučuje se dále aby vedle základního textu byl tzv. sloupek v němž by byly v potřebné relaci k daným dějinným událostem či danému období vymezeny významné osobnosti advokacie;
d/ v rámci dosavadních konzultací doc. Vlnas doporučuje ilustrovat text prostřednictvím nejrůznějších artefaktů ohledně advokacie, s tím, že jde o odborníka, jenž má v tomto směru náležitý přehled (nyní ředitele staré sbírky NG);
e/ v kolektivu historiků by neměl chybět dr. Jiří Pokorný (tč. ředitel všeodborového archívu), který má hluboké zkušenosti se zpracováním dějin spolků, sdružení apod.;
f/ po projednání s gen. ředitelem NG p. Knížákem se nabízí spolupráce s NG, a to jak ohledně ilustrací knihy, tak ve směru vydání publikace (navíc křtění publikace může proběhnout v prostorách NG při současném otevření výstavy výtvarných děl vztahujících se k dějinám advokacie resp. významným osobnostem - advokátům);
g/ spolupráce ohledně dějin advokacie na Moravě a ve Slezsku je možná s historikem dr. Borákem.

	Dr. Pejchal jakožto vedoucí projektu závěrem sděluje, že všechny výše zmíněné okolnosti budou ve spolupráci s dalším členem týmu dr. Poledníkem probrány za účasti členů sekce dějin advokacie dne 23.2.2007 na společném jednání při předjednání problematiky s dr. Balíkem (zajistí dr. Poledník). Po této schůzce dr. Pejchal ve spolupráci s dalšími osobami dle svého určení vypracuje projekt zpracování dějin advokacie, a to včetně časového harmonogramu a předpokládaných finančních nákladů. Projekt bude pokud možno předložen představenstvu na zářijové schůzi 2007.


	ad 5/ Náměty

	Dr. Poledník sděluje, že s tajemníkem Komory daň. poradců projednal možnost společného semináře za účasti advokátů, daň. poradců a soudců NSS s tím, že předmětem semináře by byla problematika správních žalob s obsahem povětšinou společným jak advokátům, tak daň. poradcům. Kromě toho dr. Vychopeń připomíná, že při příležitosti otevření pobočky ČAK v Brně diskutoval s předsedou Nejvyššího správního soudu dr. Baxou, který považoval za nutné uspořádání podobného semináře s ohledem na někdy tristní úroveň správních žalob. Za těchto okolností se dr. Poledník pověřuje, aby společně se zástupcem Komory daň. poradců předjednal s předsedou NSS dr. Baxou možnost uspořádání semináře na půdě NSS při konkrétním vymezení témat na nichž se všechny strany shodnou. O výsledku jednání podá zprávu na příští schůzi představenstva s tím, že bude-li organizace semináře do té doby již dohodnuta, zadá potřebné úkoly ředitelce pobočky v Brně dr. Snášelové M. za účelem potřebné prezentace akce.

	Další body a náměty k projednání nebyly, předseda upozornil přítomné, že příští jednání představenstva ve dnech 12.-13.3.2007 se koná v Brně, poděkoval za účast a jednání 15. schůze představenstva ve 12,30 hod. ukončil.

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


