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							ZÁPIS

z jednání 18. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
9.5.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni:   9,00 hod. - dr. Jirousek,  dr. Poledník, dr. Vychopeň, dr. Brož, dr. Pejchal,  
                  dr. Smejkal, dr. Mokrý, dr. Papež, dr. Uhlíř, dr. Všetečka,dr. Miketa, dr. Žižlavský,   
                  dr. Mrázek, dr. Krym, dr. Střížová, dr. Schejbalová, dr. Patera, dr. Marešová, 
                  dr. Syka, dr. Chaloupková, dr. Kovářová, dr. Králová
	     10,15 hod. -  dr. Mikš, dr. Račok
	     10,30 hod. – dr. Kyjovský


	Dr. Jirousek přivítal všechny přítomné členy a náhradníky představenstva, zejména pak novou ředitelku pobočky ČAK v Brně, dr. Schejbalovou a v souvislosti s tím podal představenstvu o fungování pobočky Brno tuto zprávu: ke dni 15.5.2007 končí na základě dohody o zániku mandátní smlouvy svou činnost u pobočky ČAK v Brně dosavadní ředitelka dr. Snášelová. Ke dni 15.5.2007 dojde k předání funkce s tím, že dr. Schejbalová bude vykonávat jak funkci ředitelky pobočky, tak dosavadní činnost matriky svěřenou do působnosti pobočky – určování advokátů (v tomto směru je nutno připravit koncept předání další části matriční agendy pobočce Brno – vydávání osvědčení a potvrzení moravským advokátům apod.). Vzdělávací akce bude mít na starosti Mgr. Danilišin v organizační spolupráci s pracovnicí pí Modlitbovou, to vše při úzké součinnosti s dr. Kovářovou z odboru vzdělávání ČAK v Praze. Dr. Schejbalová byla požádána, aby do budoucna vytipovala případnou osobu k posílení personálu pobočky v Brně, tj. zejména pro úsek vzdělávání. Dr. Jirousek dále informuje, že dne 4.5.2007 na pobočce v Brně svolal všechny pracovníky a detailně s nimi probral další činnost pobočky a výkon jednotlivých funkcí. 


	ad 1/ Kontrola úkolů

Neveřejná část
---
 

	Dr. Krym sděluje, že ohledně jednání s ÚOOÚ bude dohodnuta s náměstkyní dr. Kučerovou další schůzka s předběžným termínem v polovině května.

	 Dr. Jirousek podal zprávu o jednání s ministrem spravedlnosti za účasti zástupců všech právních stavů, přitom zdůraznil, že jako velmi konstruktivní odezněly zejména tyto návrhy a náměty: přesun dědické agendy v celém rozsahu na notáře s tím, že i finální rozhodnutí v případě dědických dohod by bylo na notářích, tzn. v průběhu řízení by nedošlo k „putování“ spisu mezi soudem a notářstvím; přesun agendy výkonu rozhodnutí realizované privátními exekutory na tyto exekutory od samého počátku; s ohledem na stesky představitele státních zástupců (dr. Cigánek), že advokáti  si mnohdy zjednodušují řešení sporů neuváženým a četným podáváním trestních oznámení, bylo reagováno, že jde bohužel o „veřejnou praxi“ navozenou na politické platformě s tím, že advokacie si daný nešvar uvědomuje, přitom v rámci diskuse se přiklonila k názoru, že věc je možno do budoucna řešit úvahami o zavedení soukromých trestněprávních žalob; ministr informoval o připravovaných tzv. malých novelách o.s.ř. a tr. řádu (již v připomínkovém řízení v rámci ČAK), dále zástupci ČAK doporučili nespěchat při rekodifikaci soukromého práva  a zapojit do připomínkového řízení i kanceláře, případně výjimečné osobnosti z řad advokacie. V této souvislosti dr. Pejchal i dr. Žižlavský připomínají, že z každé konference na téma rekodifikace je prováděn zvukový záznam a to dokonce na CD, tzn. stojí za úvahu zajišťovat tyto zvukové záznamy a těm kancelářím a advokátům, kteří mají zájem diskutovat na téma rekodifikace, je předkládat k vyjádřením a stanoviskům. Ty by se následně mohly koncentrovat v rukou vedoucího sekce soukromého práva a v rámci sekce být dále zpracovány. V tomto směru se ukládá legislativnímu odboru, aby zjistil jaké jsou možnosti ohledně zajištění zvukových záznamu pro potřeby ČAK (odpovědný dr. Patera – informace na červnové schůzi ČAK s dalšími pokyny). 
	Dále dr. Jirousek informoval o tom, že se diskutovalo jednak o přímusu v nemovitostní agendě ve spojitosti s návrhy na úpravy daňových předpisů (viz zápis z dubnové schůze představenstva ČAK), dále dr. Jirousek splnil uložený úkol a naléhal na změnu jednacího řádu ohledně vstupu advokátů do soudních budov. Tyto návrhy byly vzaty   úvahu, avšak s ohledem na novum, lze reakce předpokládat teprve při dalších jednáních.
	V souvislosti s výše řečeným dr. Pejchal sděluje, že sekci byl předložen materiál ohledně zmíněné malé novely o.s.ř., přitom tvrdí, že tato novela o.s.ř. v podstatě nic neřeší, vyjma pár technických věcí. V tomto směru je třeba ,aby ČAK důrazně zastávala to principielní stanovisko, že podstata spočívá v totální změně ducha zákona, který zůstal obsahově „socialistický“, přitom tuto změnu lze zajistit jen při dodržení zásady, že hmotné právo musí být nadřazeno právu procesnímu, že musí plnit větší úlohu. Současný stav je přesně opačný a jde o hlavní překážku věcně spravedlivému procesu. V tomto směru připravuje sekce ĆAK též stanovisko k předložené novele. 
	Dr. Žižlavský připomíná, že v rámci stanoviska k novele o.s.ř. by mělo velmi důrazně zaznít, že ČAK klade velký význam na protokolaci při soudních jednáních, která by, ať již v rámci jakéhokoliv systému, měla být zajišťována originálním zvukovým záznamem, který při všech sporných interpretacích musí být jednoznačně směrodatný. S názorem dr. Žižlavského se řada členů představenstva ztotožňuje v tom, že jde o velmi naléhavý problém, neboť vadná interpretace svědeckých výpovědí a následná vadná či neúplná protokolace, je mnohdy nástrojem „pokořování advokáta“. Dr. Pejchal vzal připomínky na vědomí s tím, aby ve stanovisku ČAK odezněly (dr. Mikš připomíná rozbor argumentace k této agendě v článku dr. Sokola – BA č. 4/2007).
	Dr. Račok se připojuje s tím, že ve věci protokolace jde o velmi zásadní problematiku, přitom pokud už v rámci trestního řádu byla alespoň zčásti zavedena zásada projednací, v řízení civilním jde v podstatě stále o zásadu vyšetřovací, kdy soudce vyslýchá svědka způsobem, který mnohdy odpovídá jeho předem utvořenému názoru na věc. Je toho názoru, že by v rámci novelizace o.s.ř., mělo být ze strany ČAK prosazováno, aby svědek byl ve sporných řízeních vyslýchán toliko stranami, tj. nikoliv soudcem. Dr. Pejchal se k názoru se vším všudy přiklání, avšak s tím, že jde o další argument totální přeměny úpravy soudního procesu.

	Dr. Krym je ve spojení s dr. Čermákem, který by měl poskytnout požadovanou součinnost ohledně případné revize a doplnění komentáře k pravidlům prof. etiky.
	Ve věci příspěvku na sborník právnických pojmů (konzultace s dr. Mokrým st.) dr. Krym sděluje, že tuto věc ještě neprojednal, zprávu podá na červnové schůzi představenstva.

Pobočka ČAK Brno:
	V souvislosti s personálními změnami a ukončením mandátní smlouvy s dr. Snášelovou ke dni 15.5.2007, rozhodlo představenstvo jednohlasně takto: 

	Z funkce regionálního zástupce ČAK pro Jihomoravský kraj se odvolává dr. Snášelová (Pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0).

	Regionálním zástupcem ĆAK pro Jihomoravský kraj se ustanovuje dr. Schejbalová (Pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0).

	Dr. Jirousek informoval členy představenstva o jednání s dr. Zoufalým, ohledně pořádání akce Karlovarské právnické dny, kterého se zúčastnili též dr. Mrázek a dr. Chaloupková. Dr. Zoufalému bylo nabídnuto, aby spolupráce s ČAK na organizaci těchto právnických dnů nebyla toliko formální, tj. v rámci blíže nespecifikované a nepodložené prezentace spolupráce s ČAK, ale aby na standardním smluvním základu byla pro budoucnost zachována jistě docela známá a tradiční akce s tím, že Komora by se na této akci podílela organizačně a případně i finančně, při zachování současného know-how a práv stávajících organizátorů. Dr. Zoufalý by se ohledně této nabídky měl vyjádřit do konce května 2007. V každém případě   bylo potvrzeno, že pro rok 2007 nemá ČAK námitky proti označení „ve spolupráci s ČAK“.

	Dr. Vychopeň sděluje ohledně předjednání schůzky představitelů ČAK, SAK, Rakouské a Maďarské adv. komory o případném návrhu reorganizace CCBE –termín této schůzky bude dohodnut na jednání CCBE, které se koná v květnu v Edinburghu (dr. Jirousek doporučuje termín září-říjen 2007, místo jednání Brno).


	ad 2/ Informace legislativního odboru

	Dr. Račok přednesl své stanovisko v tom směru, že na ministerstvu byl předložen novelizační materiál ZA, aniž by prošel příslušnými sekcemi ČAK. Bylo připomenuto, že jde o iniciativu advokátů a adv. kanceláří, které tento materiál zpracovaly a jde o to, do jaké míry má být ze strany ČAK zastřešen. Jedná se o úpravu postavení poboček mezinárodních právnických osob poskytujících právní služby a o úpravu poskytování právních služeb asociovanými advokáty. 

Neveřejná část
---

	Dr. Jirousek po obsáhlé diskusi a po veřejném vyjádření se k problematice ze strany všech přítomných členů a náhradníků představenstva a předsedy KR učinil tento závěr, na němž se představenstvo většinově shodlo:
	Je třeba prosazovat zakotvení institutu spolupracujícího advokáta v zákonné úpravě (ZA), přitom legislativnímu odboru se ukládá, aby iniciativní návrh advokátů, který je přílohovou součástí zápisu, prozkoumal a připravil za ČAK návrh buď s přísl. modifikacemi předkládané dikce nebo v rámci nové formulační úpravy. Budiž v tomto směru přihlédnuto i k té úpravě, která byla součástí původního návrhu ČAK na novelizaci ZA, jež vyvrcholila přijetím novely účinné od 1.4.2006. Ohledně problematiky zahraničních společností budiž stávající situace založená přístupovou smlouvou k EU, bilaterálními zahraničními smlouvami atd. analyzována s tím, že představenstvo zaujme k této problematice stanovisko po předložení materiálu. Termín: do příští schůze představenstva (5 dnů předem).

Neveřejná část
---


	ad 4/ Informace o jednání rozpočtového výboru
	ad 6/ Informace o výběrovém řízení na VIS

	Dr. Smejkal referoval o jednání rozpočtového výboru a o průběhu výběrového řízení na zavedení VIS. Podrobně informoval o zůstatcích na účtech ČAK, pravidlech hospodaření, struktuře rozpočtu a podal další informace o záležitostech, které se na jednání rozpočtového výboru projednávaly. 

Neveřejná část
---


	Dr. Krym v návaznosti na informace dr. Smejkala uvedl, že  v současné době vyvstává před představenstvem úkol spočívající ve změně struktury návrhu ročního rozpočtu ČAK, a to z toho důvodu, že stávající struktura je již nevyhovující, neboť byla vytvořena na začátku 90. let. V souvislosti se změnami daňových předpisů, úkolů ČAK apod. je nezbytně nutné vytvořit novou strukturu rozpočtu, která by mimo jiné umožnila věrohodnou a průběžnou kontrolu plnění rozpočtových pravidel. V této souvislosti uvádí, že by bylo vhodné, aby Komora požádala o zpracování návrhu adekvátního rozpočtu externího odborníka, který by Komoře strukturu rozpočtu připravil a to tak, aby vyhovovala zejména komplikovaným daňovým předpisům.
	Nato představenstvo ukládá dr. Krymovi zajistit externího poradce na zpracování nové struktury rozpočtu a ve spolupráci s rozpočtovým výborem a s předsedou ČAK dále na této problematice pracovat. 
	Dr. Mikš v této souvislosti žádá o sdělení, kdy bude předložena zpráva o kontrole plnění rozpočtu ČAK za rok 2006, na což dr. Krym informuje, že audit rozpočtu bude hotov do 30.6.2007 a tedy zpráva bude k dispozici před zářijovou schůzí představenstva. 

Diskuse k jednání rozpočtového výboru a k výběrovému řízení na VIS.

Neveřejná část	
---

S ohledem na přísl. stavovský předpis o nutném stanovisku KR při přesahu ceny 2 miliony Kč se předsedovi výběrové komise a výkonné ředitelce ukládá, aby co nejdříve doručili stanovisko a rozhodnutí výběrové komise s náležitým odůvodněním, a to včetně písemných projektů obou společností, které postoupily do závěrečného kola, vše k rukám předsedy KR nejpozději do 15.5.2007, tj. tak, aby KR mohla zaujmout stanovisko na zasedání ve dnech 23.-24.5.2007. Předseda komise dr. Smejkal předstoupí před KR s odůvodněním rozhodnutí výběrové komise, přitom sekretariát dohodne s dr. Mikšem zařazení vystoupení dr. Smejkala do programu jednání KR dle jeho možností.


	ad 3/ Sdělení MSp o možném snížení odměn ex offo

	Představenstvo vyslovilo souhlas s dopisem předsedy z 19.4.2007 a zavazuje dr. Jirouska , aby v tomto duchu s MSp ČR jednal při doplnění argumentace.

Neveřejná část 
---


	ad 5/ Odbor mezinárodních vztahů

	Byla vzata na vědomí zpráva MEZ odboru o připravované návštěvě delegátů China Law Society, jakožto právnické akademické profese ČLR. Organizováním návštěvy se pověřuje pobočka Brno a místopředseda dr. Poledník a člen představenstva dr. Kyjovský. Ve vztahu k navrhovanému memorandu ČAK konstatuje že nemá mandát uzavírat podobné pakty s jinými než advokátními organizacemi. 

	Dále ze zprávy zjištěno, že dr. Vychopeń a dr. Králová připravili program návštěvy delegace Moskevské advokátní komory, která by měla proběhnout v rozsahu cca 2 dnů na podzim 2007. Celkové náklady cca 25 tis. Kč. Předložený projekt schválen. Dr. Vychopeň do konce června sdělí přesný termín akce.
	Zpráva o stážích vzata na vědomí.
	Dr. Vychopeň navrhuje přiměřenou odměnu dr. Královi.

	
ad 7/ Různé

- činnost odvolacích kárných senátů a přidělení kárných spisů k projednání odvolání v kárných věcech:

Neveřejná část
---

- stav ve věci výběrového řízení na pojišťovacího makléře:

Neveřejná část
---


	Dr. Krym informoval o podnětu dr. Davida zrušit povinnost advokáta pořizovat kopie listin, na kterých se provádí prohlášení advokáta o pravosti podpisu, s rozlišením na listiny, které advokát sepsal a které nesepsal. 
	Po diskusi představenstvo rozhodlo tom, že v současné době sice není důvod pro změnu dotčeného stavovaného předpisu, avšak je zapotřebí celkově zkoumat náležitosti evidence advokáta při provádění prohlášení o pravosti podpisu. K této otázce se případně představenstvo vrátí v souvislosti s další problematikou prohlášení advokáta o pravosti podpisů.

	Dr. Krym seznámil přítomné se stanoviskem MV ČR k užívání razítka se státním znakem jako se stanoviskem s nikoli právní závazností. 

Dále dr. Krym seznámil představenstvo s odpovědí NSZ na podnět ČAK k odposlechům advokáta dr. Čapka v souvislosti s kauzou F.O.Kinský. Z odpovědi plyne, že se touto problematikou zabývá již Vrchní státní zastupitelství v Praze v souvislosti  s jinými podněty a rovněž Ústavní soud.

	Dr. Krym informoval představenstvo, že JUDr. Otto Walach, advokát, jemuž představenstvo ČAK nepozastavilo výkon advokacie v souvislosti s jeho trestním stíháním, byl odvolacím Krajským soudem v Ostravě zproštěn obžaloby.

	Dr. Krym informoval o případu, kdy ČAK vyškrtla ze seznamu koncipientů koncipientku, kterou advokát, u něhož je v pracovním poměru, převedl v rámci pracovního poměru z pozice koncipientky na jinou práci (asistentka advokátní kanceláře) s odůvodněním, že po vykonání advokátních zkoušek ztratila způsobilost vykonávat dosavadní práci advokátní koncipientky, neboť přestala být advokátním koncipientem.  Vyškrtnutí provedla ČAK na základě oznámení advokáta. 
	V představenstvu převládá názor, že složením advokátních zkoušek nepřestává být koncipient koncipientem, nicméně tuto otázku v konkrétním případě bude možné zodpovědět po důkladném legislativním rozboru jednotlivých ustanovení zákona k této problematice se vztahujících. Na druhé straně není ČAK oprávněna zasahovat do soukromoprávních (pracovních) vztahů advokátů a jejich zaměstnanců a pokud obdrží od advokáta informaci, že  pracovní  poměr v pozici koncipienta skončil, nezbývá ČAK, než zapsanou osobu ze seznamu advokátních koncipientů vyškrtnout. Pro řešení pracovněprávních sporů je dána pravomoc soudů, tedy i pro řešení otázky platnosti pracovněprávních úkonů jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Dr. Všetečka informoval o připravované novele zákona "o praní špinavých peněz", která nyní prochází legislativním procesem. Předkladateli MF doporučila odborná komise LRV pro právo veřejné projednat návrh s ČAK a Notářskou komorou, neboť evidentně více zasahuje do činnosti těchto profesí než zákon ve stavu před navrhovanou novelou.

	Další náměty a připomínky nebyly, dr. Jirousek poděkoval všem přítomným za účast, připomněl, že další schůze představenstva se koná v termínu 11.-12.6.2007 a v 17,40 hod. jednání 18. schůze představenstva ČAK ukončil.


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



