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Zápis
z jednání 17. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala dne 12.4.2007 v hotelu Permon, Slovensko
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni : dr. Jirousek, dr. Vychopeň,  dr. Poledník,  dr. Smejkal, dr. Pejchal, dr. Mrázek,
                 dr. Mokrý,  dr. Kyjovský,   dr. Všetečka, , dr. Sedlatý,  dr. Krym,    dr. Střížová,
                 dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Králová, dr. Schejbalová, dr. Syka 
               

ad 1/ Kontrola úkolů z minulé schůze P-ČAK

- Posuzování splnění předpokladů vzdělání pro zápis do seznamu advokátů a koncipientů

Neveřejná část
---

- Průběh semináře organizovaného ČAK ve spolupráci s RE

Dr. Králová informovala představenstva o průběhu semináře organizovaného ČAK ve spolupráci s RE pro advokáty Azerbajdžánu, Ukrajiny, Moldávie, Gruzie, Arménie. Seminář probíhal od 28.-30.3.2007, přitom dr. Králová poděkovala těm členům představenstva, kteří se jako lektoři semináře účastnili, tj. dr. Vychopňovi, dr. Poledníkovi, dr. Mokrému. Poděkování patří i advokátům a členům aparátu ČAK, kteří se akce aktivně zúčastnili (viz příloha zápisu). Seminář byl zaměřen zejména na problematiku organizace advokátních komor, na vzdělávání advokátů, pojišťovací agendu a agendu kárných řízení. Vedle českých lektorů vystoupili i zástupci jiných zemí EU, kteří na daná témata přednášeli. 

- Informace z CCBE ke vzdělávání a odborné přípravě advokátů
 
Dr. Mokrý podal zprávu o koncipování instrumentů CCBE ohledně vzdělávání a odborné přípravy advokátů, resp. v advokacii, mj. v návaznosti na univerzitní vzdělávání. V tomto směru zejména odkazuje na bod II./2 zprávy odboru mez. vztahů ČAK, kde je podrobná informace o předmětném instrumentu. V té souvislosti dr. Mokrý zdůrazňuje dvě věci: jednak že by ČAK do této diskuse měla aktivně zasáhnout a přičinit se např. o zjednodušení relativně komplikovaného návrhu doporučení pro vzdělávání a odbornou přípravu k výkonu profese advokáta v Evropě, jednak na tento instrument by mělo být pamatováno při organizaci semináře o vzdělávání a zkouškách, který je připravován ze strany ĆAK s tím, aby v rámci tohoto semináře byla náležitě rozpracována a do systému zakomponována kritéria preferovaná CCBE-TC. Dr. Jirousek dal pokyn, aby sdělení odboru mez. vztahů vypracované pro 17. schůzi P ČAK bylo v celém rozsahu přílohou zápisu. 

- Informace k jednání s ÚOOÚ

Dr. Jirousek podal informaci o jednání s ÚOOÚ a sdělil, že zaslal podepsaný zápis reflektující přesně jednání mezi zástupci ČAK a ÚOOÚ. Dr. Krym sděluje, že tento zápis se vrátil s tím, že tento dokument nemůže být podepsán dr. Němcem, neboť údajně neodpovídá výsledkům jednání. Byla navržena další schůzka. Dr. Krym se pověřuje, aby tuto schůzku sjednal. 

- Informace k jednání na ÚOHS

Dr. Krym a dr. Kyjovský podali podrobnou zprávu o jednání z popudu ředitele České kanceláře pojistitelů, dále o jednání dr. Kyjovského se zástupci ÚOHS ohledně případné rámcové smlouvy s pojišťovnami, která by řešila otázku fixního hrazení nákladů právního zastoupení klienta při řešení škodních událostí. Byla vznesena obava, že by mohlo jít o kartelovou dohodu, což dle názoru ČAK je vyloučeno, neboť odměny jsou dány vyhláškou MSp ĆR, přitom jsou v těchto případech zásadně nižší než za situace, kdy by náklady byly přiznávány soudem dle přísudkové vyhlášky. Dr. Kyjovský však upozorňuje, že při jednání se zástupci ÚOHS bylo zřejmé, že tito se na celou problematiku dívají značně skepticky. Komoru vnímají jako sdružení soutěžitelů a ČKP jako asociaci pojišťoven. Připouštějí toliko smlouvy s jednotlivými pojišťovnami, avšak opět při zdůraznění problému – pevně sjednaná odměna. Je zřejmé, že není rozlišováno mezi příjmem advokáta a skutečností, že paušální částky jsou nárokem klienta vůči pojištěnému dané pojišťovny, nikoliv advokáta. Dr. Kyjovský vyjadřuje obavy z toho, aby Komora nevyvíjela aktivitu směrem, kdy se sama dostane do rizika postavení subjektu na poli soutěžitelů a např. se tak vystavovala nebezpečí sankčních postihů. Domnívá se, že by bylo dobré tlačit pojišťovny k tomu, aby daný režim řešení náhrady nákladů právního zastoupení zakomponovaly pojišťovny do pojistných podmínek, tzn., aby se ČAK vyhnula aktivní účasti. Dr. Krym oponuje v tom směru, že přeci nelze vycházet z vadné aplikace určité právní úpravy ze strany zástupců ÚOHS, tzn. měl by se zpracovat analytický právní rozbor dané problematiky v celé její šíři a předjednat vydání předběžného stanoviska ÚOHS na základě takovéhoto materiálu. V tomto směru se dr. Poledník nabízí, že by věc s vedením ÚOHS dojednal. Po diskusi komu rozbor problematiky zadat, se představenstvo rozhodlo zadat celou práci sekci veřejného práva (dr. Všetečka), přitom se nevylučuje spolupráce garanta daného rozboru s advokátními kancelářemi, resp. advokáty, kteří jsou v této oblasti specializovaní. Členové představenstva se vyzývají, aby dr. Všetečkovi dali tipy na spolupracující advokáty nejpozději do konce června 2007 s tím, že rozbor by měl být hotov do konce roku 2007.
V té souvislosti, tj. v návaznosti na otázky související s ÚOHS, dr. Jirousek ještě informuje, že na základě rozboru sekce veřejného práva a sekce soukromého práva o veřejných zakázkách na zajištění právní služeb je připraven učinit příslušný podnět k ÚOHS, avšak v současné době, snad v reakci na signály z ČAK, v aktuálním obsahu inf. systému o veřejných zakázkách na internetu veškerá sporná zadání vymizela. V současné době je v tomto systému specifikována jediná zakázka na právní služby s tím, že zadavatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, přitom tam obsažené podmínky jsou jistě v pořádku. Z tohoto důvodu se odbor vnějších vztahů (dr. Chaloupková, sl. Martínková) pověřuje, aby obsah informačního systému monitoroval a informoval tajemníka, resp. předsedu Komory. K připomínce dr. Kyjovského – budiž monitorovány i jiné stránky než IS České pošty.  O celé problematice budou představenstvu dle monitoringu podávány průběžné zprávy tajemníkem ČAK.


ad 2/ Informace legislativního odboru

Informace bude podána na příští schůzi ČAK (nepřítomnost dr. Račoka-omluven).


ad 4/ Informace o jednání se zástupci NK

V souvislosti s legislativní problematikou dr. Jirousek informuje zejména o tom, že 24.4.2007 má jednání s ministrem spravedlnosti za účasti prezidenta NK a náměstků MSp ČR s tím, že předmětem jednání bude vytyčení rámce leg. aktivit, jež by měly optimalizovat poskytování právních služeb, resp. podmínky tohoto poskytování, dále optimalizovat související právní problematiku. V tomto směru bude hovořeno jednak o rekodifikaci soukromého práva (primárně nemovitostní agenda- přímus notářů a advokátů), o technické novele ZA, novelizaci zákona o dani z příjmu, o úpravě BPP, mediaci apod. Dr. Kyjovský připomíná, že by měla být projednána též otázka prezentace advokátů na soudech, tj. v souvislosti se stávajícím zněním jednacího řádu, aby byla odstraněna trapnost odvíjející se od stálých kontrol advokátů. Připomíná se, že těmito kontrolami neprochází ani státní zástupci ani jiní zaměstnanci st. zastupitelství. 
Dr. Všetečka navrhuje, aby do diskuse byla zahrnuta i otázka identifikačních karet advokátů s tím, že tato problematika by měla být pojata v širší podobě, tj. relevantně k el. justice. Zdůrazňuje, že ta má být završena nejpozději začátkem roku 2008, přitom již dnes se mnohé úkony činí elektronicky (např. vstup do trestních spisů). Pléduje za co nejoperativnější řešení identifikačních karet právě v návaznosti na již zmíněnou elektronizaci. V této souvislosti se připomíná, že na červnovém zasedání představenstva bude tato otázka zařazena jako jeden z hlavních bodů programu při účasti prof. Smejkala s tím, že skupina jmenovaná představenstvem (dr. Smejkal, dr. Všetečka, dr. Vychopeň) pak neprodleně přikročí k finalizaci požadovaného projektu. 
Dr. Jirousek s dr. Krym podali zprávu o jednání ČAK s prezidentem NK ČR dr. Foukalem, jež se konalo 28.3.2007. Byla projednána nejrůznější témata v rámci legislativní agendy, a to:
- rekodifikace soukromého práva, resp. aktuální novelizace civilního práva – zaměřeno na práva věcná. Dr. Foukal  navrhl odbourat při prosazování přímusu notářů a advokátů otázku intabulace a soustředit se na jednoduchou novelizační úpravu, která by již v současném režimu znamenala zmíněný přímus. V souvislosti s argumentací navrhl spojit tuto otázku s otázkou výběru daní, ať již daně z převodu nemovitostí, příp. daně darovací (při např. výrazném snížení) s tím, že by byl návazně upraven systém zajištění či zprostředkování plateb  daní. Dr. Pejchal upozorňuje na možné posílení argumentace právě skutečností, že je nepochybné, že i smluvní agenda bude ve svém průběhu elektronizována, přitom do systému by měli mít přístup toliko ti, kteří jsou odborně kvalifikováni, pojištěni a vykonávající praxi pod kárnou jurisdikcí;
- ochrana osobních údajů – notáři se zcela ztotožňují se stanoviskem ČAK ohledně limitace oprávnění inspektorů ÚOOÚ institutem povinnosti mlčenlivosti;
- netrestní mediace: i když tato agenda není v leg. plánu pro příští období, je třeba ji neustále monitorovat při prosazování přísl. kvalifikačních předpokladů (VŠ vzdělání). Dr. Králová upozorňuje na aktivity některých "mediátorských" uskupení, které by v této souvislosti měly být ze strany ČAK vyhodnoceny;
- dědická agenda: dr. Foukal informoval o návrhu Soudcovské unie (v tomto směru jednal i dr. Jirousek s dr. Jirsou, předsedou SU) přenést celou dědickou agendu na notáře. Notáři s přechodem agendy v zásadě souhlasí s tou výjimkou, že finální rozhodnutí ve věci by mělo být vydáváno soudem; 
- elektronizace justice: v tomto směru se opět zástupci ČAK a NK shodli na tom, že je třeba se aktivně účastnit přípravných prací, v současné době pak upozornit na negativní důsledky vyhlášky o elektronickém zakládání listin do Sbírky listin vedeném OR;

Dr. Jirousek konstatuje, že v rámci bodu 4/ programu byla projednána i část legislativní agendy.


ad 3/ Zpráva odboru mez. vztahů

Dr. Vychopeň informoval představenstvo o iniciativách, které by měly vést k navázání spolupráce s Moskevskou advokátní komorou. Vysvětlil, že o tyto kontakty je zájem a předpokládá se určitý vstřícný přístup i ze strany ČAK. Navrhuje, aby bylo vypracováno pozvání pro cca 3 člennou delegaci a probrány otázky možné spolupráce. Představenstvo v zásadě souhlasí a ukládá dr. Vychopňovi, aby pro příští představenstvo připravil pracovní, organizační, finanční  a programový plán návštěvy, který bude předložen k případnému schválení.
Dr. Vychopeń dále předložil tzv. Memorandum o vzájemné spolupráci, které předložil Čínský právnický spolek jako návrh smlouvy o spolupráci s ČAK. Dr. Jirousek konstatuje po obsáhlé diskusi, že řada členů představenstva v podobném memorandu nevidí žádný problém, řada členů je opačného názoru. Dr. Sedlatý a dr. Mokrý upozorňují na nutnost přesné identifikace daného subjektu, když v ČLR nepochybně existuje Čínská advokátní komora. Dále je třeba pečlivě zvažovat případný text, byť obecného, memoranda. Dr. Vychopeň je pověřen, aby se danou problematikou dále zabýval a podal představenstvu zprávu na květnové schůzi.

Dr. Mokrý v rámci své zprávy opět odkazuje na písemné sdělení odboru MEZ, přitom informaci soustředí zejména na otázku členství ČAK v nově utvořeném výboru CCBE, a to výboru pro nadnárodní advokátní kanceláře. Na jedné straně se konstatuje, že účast není povinná, na druhé straně je zřejmé, že jde o agendu, která zejména výrazně liberalizovaný advokátní stav v ČR nutně musí zajímat. Za těchto okolností dr. Mokrý navrhuje, aby v případě schválení účasti ČAK ve výboru byl zastupováním pověřen některý z členů představenstva. Dr. Jirousek navrhuje dr. Pejchala, který s nominací souhlasí a představenstvo jej jako zástupce ČAK schvaluje. Vedle toho se dr. Vychopeň pověřuje, aby se pokusil zajistit účast některého z představitelů nadnárodní adv. kanceláře se sídlem v ČR v sekci mez. práva případně v jiných sekcích s tím, že by se do budoucna uvažovalo o úzké součinnosti těchto představitelů se zástupci ČAK v orgánech jako např. výboru pro nadnárodní adv. kanceláře CCBE. Dr. Jirousek připomíná výraznou aktivitu např. dr. Dlouhého (White and Case) a jiných při velmi korektním vztahu k práci ČAK.


ad 5/ Zpráva o  jednání na MŠMT

Projednáno v bodu 1/ Kontrola úkolů.


ad 6/ Různé

Dr. Krym navrhl představenstvu aby byl osloven dr. Karel Čermák st. za účelem revize a doplnění komentáře k  Pravidlům profesionální etiky a pravidlům soutěže advokátů ČR. Představenstvo jednomyslně souhlasilo, dr. Mokrý navrhl, aby k novému vydání EK vedle tohoto komentáře byl připojen rovněž EK CCBE po jeho úpravě v roce 2006 a dále Charta základních principů evropské advokátní profese, pokud možno i s jejím komentářem, který však bude finálně přijat až v listopadu 2007. V případě, že to nebude možné, aby tento komentář byl vydán formou dodatku dotiskem vkládatelným do této publikace.
Dr. Krym předložil k rozdělení odvolacím kárným senátům kárné odvolací spisy:

Neveřejná část:
----

Dr. Krym dále předložil návrhy na úpravu výše paušálních měsíčních náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkce v orgánech Komory podle čl. 10 odst. 2 Usnesení ČAK č. 7/1999 Věstníku, a to počínaje 1.1.2007:
Dr. Mikš, předseda Kontrolní rady ČAK – zvýšení paušálu z 10 tis. na 12 tis. Kč
Dr. Sedlatý, předseda Kárné komise – návrh měsíčního paušálu rovněž 12 tis. Kč

	Nato dal dr. Jirousek hlasovat o návrhu úpravy paušálů pro dr. Mikše a dr. Sedlatého:

Hlasování:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Konstatuje se, že návrh byl jednomyslně přijat.

	Dr. Krym dále poté, co se dr. Jirousek vzdálil, předložil návrh na poskytování náhrady za ztráty času pro výkon funkce předsedy ČAK měsíčně ve výši 30 tis. Kč, počínaje 1.1.2007. I když tato částka zcela nepokrývá skutečnou ztrátu času, doporučuje její schválení. Po krátké diskusi předložil dr. Vychopeň návrh na úpravu výše této náhrady na částku 35 tis. Kč. Poté dal dr. Vychopeň o svém návrhu hlasovat:

Pro	-	5		Proti	-	0		Zdržel se 	-	1

	Představenstvo přijalo usnesení č. 34/17./2007: schváleno usnesení představenstva ČAK o poskytování náhrady za ztrátu času pro výkon funkce předsedy ČAK, a to měsíčně ve výši 35 tis. Kč.


Po hlasování dr. Smejkal předložil návrh na změnu posledně přijatého usnesení tak, že navrhl, aby byla stanovena měsíční paušální náhrada ve výši 40 tis. Kč, která více odpovídá času strávenému výkonem funkce současného předsedy ČAK. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu dr. Smejkala na stanovení náhrady ve výši 40 tis Kč.

Hlasování :

Pro	-	4		Proti	-	1	Zdržel se	-	1

	Představenstvo přijalo usnesení č. 35/17./2007: jímž byla schválena změna usnesení č. 34/17./2007 představenstva ČAK o poskytování náhrady za ztrátu času pro výkon funkce předsedy ČAK, a to  měsíční  výše paušální náhrady 40 tis. Kč.

Konstatuje se, že návrh dr. Smejkala na změnu schváleného usnesení o výši měsíční paušální náhrady za ztrátu času pro výkon funkce předsedy ČAK z výše 35 tis. Kč na  40 tis. Kč měsíčně, byl přijat. 
	Dr. Krym seznámil představenstvo s aktuální problematikou související se zveřejňováním určitých údajů advokáty v průběhu trestního řízení, a to ohledně skutečností s tímto řízením souvisejících (výpověď svědka, průběh výslechů apod.). S ohledem na dotazy novinářů je třeba k této věci zaujmout stanovisko. Všichni členové představenstva se shodli na tom, že při dodržování právních předpisů nic nebrání tomu, aby klient prostřednictvím svého advokáta a v rámci své obhajoby určité skutečnosti zveřejňoval, přitom se zdůrazňuje (dr. Sedlatý), že jde o kontradiktorní řízení, tzn. pokud zveřejňování údajů v téže věci je běžné ze strany policie, státních zástupců, pak s ohledem na rovnost zbraní musí mít totéž právo obviněný nebo obžalovaný. Dr. Pejchal zdůrazňuje, že je třeba velmi výrazně upozorňovat na to, že jde o právo obviněného nebo obžalovaného s tím, že ten zveřejňuje určité údaje prostřednictvím svého obhájce. Dr. Krym ve spolupráci s odborem vnějších vztahů zpracuje stanovisko dle kritérií zde přijatých.

	Dále dr. Krym předložil žádost Jednoty českých právníků o finanční příspěvek na vydání sborníku právnických pojmů, institucí a některých institutů v oblasti obchodního práva. Jelikož požadavek nebyl konkretizován, dr. Krym se pověřuje, aby věc s dr. Mokrým st. projednal a předložil ke schválení na některé z dalších schůzí představenstva.

	Dr. Krym předložil sdělení advokáta Mgr. Pechara o tom, že mu byla odcizena mj. Kniha o prohlášení o pravosti podpisu, doložené policejním protokolem. Vzhledem k objektivizaci věci představenstvo souhlasí s vydáním nové ověřovací knihy za podmínek stanovených přísl. předpisem (včetně oznámení ve Věstníku ČAK).

	Dr. Krym připomněl nutnost řešení, resp. přijetí názoru k situaci zjištěné dr. Kyjovským, kdy advokátka vykonává na základě smlouvy o poskytování právních služeb právní pomoc v rámci přestupkové komise obce. Dr. Krym přešetřil problematiku z dostupných stávajících právních názorů na analogické případy s tím, že závěr zní, že pokud orgán veřejné moci vykonává svou pravomoc, nemůže se přitom nechat zastoupit na plnou moc advokátem. S tímto názorem představenstvo souhlasí, avšak připomíná se, že forma spolupráce na dané úrovni může být i jiná než při výkonu dané pravomoci a nelze vyloučit přípustnost poskytování právních služeb orgánům veřejné moci. Jde o názor obecný, který při své aplikaci musí vycházet z perfektní znalosti toho kterého případu. 

- věci organizační a personální

Neveřejná část
-----

	Dr. Chaloupková informuje o Karlovarských právnických dnech. K připomínce dr. Kyjovského dr. Střížová sděluje, že pokud je ČAK uváděna jako spolupořadatel akce, žádný smluvní dokument o tom nalezen nebyl. Dr. Mrázek připomíná prestiž této akce v dobách minulých s tím, že by nebylo dobré od jakési formy spoluúčasti odstoupit. Za těchto okolností se dr. Chaloupková pověřuje, aby zorganizovala schůzku předsedy ČAK s dr. Zoufalým za účelem jasného vymezení spolupráce do budoucna. 

	Dr. Mrázek upozorňuje na vývoj situace ohledně úkolu reg. zástupců ČAK předjednat s příslušnými předsedy soudů aby, v případě prohlášení konkursu na advokáta, tuto skutečnost obratem sdělili ať již regionálnímu zástupci nebo předsedovi ĆAK. Již pět zástupců takovou dohodu s předsedy soudů v podstatě vyjednalo, avšak dr. Mrázek seznámil představenstvo s dopisem místopředsedy brněnského soudu advokátce dr. Vidovičové, kdy dotyčný se dotazuje komu má danou informaci sdělovat, když údaje na web. stránkách ČAK nepovažuje za rozhodné. Představenstvo přijalo doporučení, aby byl vypracován formulářový dopis, kterým by v návaznosti na předmětnou dohodu reg. zmocněnci sdělili předsedovi toho kterého soudu kontaktní osoby a údaje (předseda ČAK a stávající reg. zástupce).

	Dr. Jirousek závěrem poděkoval za účast přítomným a ve 13,30 hod. jednání prvního dne schůze ukončil.



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









































