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						ZÁPIS

z jednání 19. schůze představenstva České advokátní komory konané dne
11.-12.6.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Jednání dne 11.6.2007

Přítomni:  12,00 - dr. Jirousek,  dr. Vychopeň,   dr. Pejchal,  dr. Brož, dr. Kyjovský,  
                  dr. Mokrý, dr. Uhlíř, dr. Žižlavský, dr. Krym, dr. Střížová, dr. Syka, 
                 dr. Chaloupková 
	     
                13,00 hod. – dr. Smejkal, dr. Všetečka, dr. Papež

	   Hosté: JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Doc. PhDr. Jiří Pokorný


	Ad 1/ Projekt realizace publikace o dějinách advokacie

	Dr. Pejchal zahájil diskusi o projektu publikace o dějinách advokacie přednesením všech základních bodů projektu v souladu s předloženým písemným materiálem. Připomněl harmonogram (časový i věcný), který by chtěl jakožto organizační šéf projektu zajistit, zároveň seznámil představenstvo s předpokládanými náklady na realizaci projektu (cca 2,850 tis.Kč). V té souvislosti poznamenal, že v rozpočtu jsou jednotlivé položky koncipovány s určitou plusovou rezervou, dále opravil údaj z písemného materiálu v tom směru, že vydání knihy se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2009, tzn. nikoliv jak je uvedeno v dokumentu r. 2008. To samo o sobě znamená, že bude bez problémů naplněna podmínka stanovená  představenstvem, a totiž aby náklady byly rozděleny minimálně do dvou ročních rozpočtů. 
	K věci se vyjádřil dr. Balík, který je odpovědný za výstupy jednotlivých autorů a vedení autorského kolektivu. Zdůraznil svou představu o poslání publikace, které nemůže spočívat toliko ve faktografii, ale musí splňovat též požadavek čtivosti a přitažlivosti v rámci určitého populárního poslání publikace. Bez ohledu na to je si vědom závažnosti vyhodnocení tak zásadních historických mezníků, jež se české, resp. československé advokacie dotýkají, jako je 16. březen 1939, únor 1948, zejména pak advokacie v 50. letech. V této souvislosti zdůraznil nutný nadhled spolupracujících historiků.
	Na tento přednes navázal doc. Pokorný, jenž bude v rámci projektu fungovat jako primárně odpovědný editor.  Zdůraznil nutnost historického nadhledu a solidnost práce tak, aby byla zajištěna nadčasovost daného díla. Dr. Balík ještě nastolil otázku, kterým obdobím nebo datem má být dílo zakončeno. Alternativně navrhl rok 1996 (nový ZA), resp. 1.5.2004 (vstup do EU).
	Dr. Jirousek souhlasí s přednesenými zprávami k projektu a projevy k tomuto učiněnými, sám za sebe zdůrazňuje, že předmětné dílo by mělo být též  vypořádáním se s temnými stránkami advokacie v určitých historických etapách, přitom apeluje na citlivý výběr spolupracujících advokátů (např. dr. Čermák – období socialismu), avšak vždy a zásadně při zachování finálního historického nadhledu. Sám se přimlouvá za to, aby práce byla dotažena až co do možná nejzazšího časového období – okamžik vstup do EU se zdá být optimální.
	Dr. Kyjovský: vlastní historické práce a hodnocení by měly končit rokem 1990 s tím, že další období by mělo být zpracováno toliko faktograficky, tj. bez hodnotících aspektů tak, aby poměrně živé dějinné události nepodmiňovaly zbytečné kolize v advokacii. 
	Dr. Brož se naopak přimlouvá za to, aby práce končily minimálně k 1.5.2007, když vstup do EU je nejen obecně významným mezníkem, ale mezníkem, který determinuje zcela nové a jiné fungování České advokátní komory.
	Dr. Pejchal: připomíná, že ty části práce, které budou do jisté míry personifikovány, resp. ilustrovány, medailonky určitým osobám, budou samozřejmě končit max. obdobím 90. let. 
K tomu na závěr doc. Pokorný: tuto otázku bych nechal otevřenou, je zřejmé, že ta práce se svým způsobem bude „psát sama“ a teprve realizace projektu přinese na mnohé otázky odpovědi. 
	Dr. Žižlavský: připomínám, že dílo bude mít svůj význam potud, pokud podchytí trendy jednotlivých období, tzn. faktografický základ je nutný při vyhodnocení postavení advokacie ve společnosti, společenského respektu, atd. K tomu dr. Balík: právě proto je projekt rozdělen do tří částí: trendy; portréty; ilustrativní věcný materiál. Na závěr doc. Pokorný: je třeba si plně uvědomit, že vždy jde o to, najít optimální vztah mezi faktografií a např. osobami tak, aby nebyly napsány „dějiny bez lidí“. 

	Nato dal dr. Jirousek hlasovat o schválení předloženého věcného i finančního rozpočtu prací na publikaci dějin advokacie:

Hlasování:

Pro	-	6		Zdržel se	-	1	Proti	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 38/19./2007 jímž byl schválen předložený projekt, věcný i finanční, k přípravě publikace o dějinách advokacie.



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

Neveřejná část
-----

	Ad 3/ Vyškrtnutí ze seznamu advokátů dle § 8/1, písm. c) ZA

Neveřejná část
------

	Ad 4/ Projednáno bez obeslání
	
Neveřejná část
------



	Ad 5/ Kontrola úkolů

	Dr. Krym informuje, že dr. Kučerovou z ÚOOÚ opakovaně kontaktoval, bylo řečeno, že i dr. Kučerová má zájem na dalším jednání, avšak pro pracovní vytíženost zatím ke schůzce nedošlo, plánovaná je na konec tohoto týdne.. Dr. Krym si je vědom, že splnění daného úkolu musí zajistit. V této souvislosti a v návaznosti na opětovně zveřejněnou kauzu Brož/Sokol/ÚOOÚ v tisku (LN 7.6.2007) vznikla diskuse o případné účasti ČAK v přísl. řízeních zahájených na základě správních žalob ze strany dr. Sokola, resp. dr. Brože, v pozici vedlejšího účastníka. Dr. Žižlavský a návazně další členové představenstva prezentují, že by ČAK už z pozice svých úkolů ve vztahu k advokátnímu stavu uložených ZA a jinými předpisy, měla mít zájem na této účasti, a to nejenom v těchto sporech, ale všude tam, kde jde o problematiku dotýkající se zájmů advokacie a základních zásad výkonu advokacie. Po diskusi je zřejmé, že aplikace  ust. § 34 správního řádu má své úskalí, avšak všichni přítomní členové představenstva jednohlasně vyslovili, že účast ČAK v daném řízení je žádoucí, neboť projednávaná problematika se týká zásadních otázek výkonu advokacie, a mj. primárně dopadu povinnosti mlčenlivosti.

	Legislativní problematika – viz bod  1/ programu jednání dne 12.6.2007.

	Dr. Krym sděluje, že věc případné revize a doplnění komentáře k Pravidlům profesionální etiky probral osobně s dr. Čermákem, který přislíbil, že přes letní prázdninové měsíce  připraví přísl. text a po prázdninách předá k posouzení. 
	Dr. Krym dále sděluje, že projednal otázku příspěvku na sborník právnických pojmů s dr. Mokrým st. – Jednota českých právníků, přitom představa je taková, že každá z právnických komor by přispěla částkou cca 10 tis. Kč.

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o příspěvku na sborník právnických pojmů ve výši 10 tis. Kč.

Pro	-	8		Zdržel se 	-	0		Proti	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 39/19./2007 jímž byl schválen příspěvek Jednotě českých právníků na vydání Sborníku právnických pojmů, a to ve výši 10.000,-Kč.

	Dr. Jirousek sdělil zatímní poznatky o průběhu Karlovarských právnických dnů s tím, že dr. Mrázkovi se ukládá, aby zpracoval zprávu, na základě které bude rozhodováno o další účasti ČAK v příštích ročnících, jakožto uváděného spoluorganizátora akce. 

	Dr. Vychopeň a dr. Mokrý sdělují, že k aktivitě ČAK a SAK se po předběžných rozhovorech se zástupci Rakouské a Maďarské advokátní komory, staví tyto země zjevně velmi zdrženlivě a je potřebné v celé této záležitosti jednat veskrze opatrně. Za těchto okolností se dr. Jirouskovi ukládá, aby celou věc opětovně projednal na sněmu SAK s novým vedením SAK (sněm ve dnech 14.-15.6.2007 v Bratislavě) a bude-li shodná vůle, nechť je v obecné rovině iniciován pro země střední Evropy seminář, resp. obdobná akce, za účelem pojednání o  stávající situaci těchto zemí v CCBE, tj. ve vztahu také k organizaci a možnému uplatnění, a teprve dle výsledku podobné akce, uvažovat o  případných dalších aktivitách.  

	Dr. Krym dále sděluje, že ve věci externího poradce ohledně struktury rozpočtu a ve věci nové struktury rozpočtu podá zprávu na zářijové schůzi představenstva ČAK.

	Dr. Jirousek podává zprávu, že  výběrová komise ohledně VIS obhájila své rozhodnutí na jednání KR v Třeboni a postup této komise byl schválen, tzn. KR se shodla s rozhodnutím představenstva ČAK.

	Vzhledem k časové proluce byl projednán materiál dr. Kryma týkající se problematiky sjednávání smluvních odměn v návaznosti na přísudky, tj. problematiky zvláště aktuální ohledně posouzení serióznosti a předpisové relevance nabídek advokátů např. ve výběrových řízeních.  Obsáhlá diskuse potvrdila, že jde jednak o problematiku skutečně aktuální, jednak svým způsobem zásadní ve směru obecných principů při sjednávání odměn (včetně nabídek), tj. principů, které musí být v souladu s předpisy (např. § 1,2 AT), tak v souladu s Etickým kodexem. Po zmíněné diskusi se představenstvo zatím a předběžně shodlo na principu navrhovaném dr. Uhlířem, a totiž, že smluvní odměna a vztah k přísudkům musí být s klientem dojednány tak, aby na straně klienta nedocházelo k bezdůvodnému obohacení a faktickému zisku nad rámec jeho soudně uplatněných a případně přiznaných nároků v soudním řízení. Jelikož je zjevné, že dané stanovisko může být přijímáno advokátním stavem skutečně jako zásadní a vymezující pravidla advokátní soutěže, představenstvo rozhodlo tak, že dr. Krym v součinnosti s dr. Uhlířem a dr. Smejkalem připraví formulačně jednoznačný návrh petitu usnesení s náležitým odůvodněním s tím, že bude schvalován návrh jak v rozsahu tohoto petitu, tak jeho odůvodnění. Návrh bude předložen na zářijové schůzi představenstva.
	
	Tím byl program jednání představenstva ČAK dne 11.6.2007 vyčerpán, předseda dr. Jirousek proto schůzi přerušil s tím, že pokračovat v jednání bude dne 12.6.2007 od 9,00 hod.


Jednání dne 12.6.2007

Přítomni:  9,00 - dr. Jirousek,  dr. Pejchal,  dr. Brož, dr. Kyjovský, dr. Smejkal, dr. Mokrý, 
                   dr. Papež, dr. Uhlíř, dr. Žižlavský, dr. Miketa,  dr. Krym, dr. Střížová, dr. Syka,  
                   dr. Chaloupková, dr. Patera, dr. Králová, dr. Marešová, dr. Kovářová, dr. Moc,
	     dr. Snášelová L., mgr. Justoň, dr. Schejbalová, dr. Sedlatý, 
	     11,00 – dr. Mikš, dr. Mrázek, dr. Všetečka
	     12,00 – dr. Vychopeň
                
	   Host: prof. Ing. Vladimír  Smejkal


	Ad 1/ Legislativa

	Dr. Jirousek přednesl návrhu novely usnesení, kterým se stanoví podrobnosti o povinnosti advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, navrhující zrušení čl. 18/1 při současném zrušení označení odst. 2, přitom představenstvo seznámil s odůvodněním, které vychází z podnětů ze strany advokátů, kterým činí značné potíže archivace dokumentů, jež jsou cizími dokumenty a na nichž advokát činí prohlášení o pravosti podpisu.
	K tomu dr. Kyjovský: netrvám sice na striktním dodržení lhůty pro legislativní proces, ale tvrdím, že archivace dokumentů je garancí solidnosti a zrušení této povinnosti by bylo chybou.
	K tomuto názoru se přidává dr. Brož, který jednak upozorňuje na neúnosnost stálých novelizací, jednak na skutečnost, že advokát, který hodlá využít daného práva, tzn. ověřovat podpisy na cizích listinách, tak nechť tak činí s vědomím, že dokumenty archivovat musí. Ke stanovisku dr. Kyjovského a dr. Brože se souhlasně postupně připojili: dr. Mokrý, dr. Smejkal, dr. Papež a dr. Pejchal s tím, že § 18 ZA umožňuje advokátovi určitou pomoc neposkytnout, tzn. stejně jako dr. Brož zdůrazňují, když to někdo dělat chce, nechť tak činí s povinností archivace dokumentace.  
	Za těchto okolností nechal dr. Jirousek o předloženém návrhu novely usnesení hlasovat:

Pro	-	0		Proti	-	7		Zdržel se	-	0


	Představenstvo přijalo usnesení č. 40/19./2007 jímž byl zamítnut předložený návrh novely usnesení o prohlášení o pravosti podpisu.

	Dr. Jirousek v návaznosti na obsáhlý písemný materiál předložený dr. Paterou a mgr. Justoněm (zpracovaný pod vedením dr. Račoka - s výjimkou § 15e) zahájil první kolo schvalovacího procesu novelizačních ustanovení ZA. Zdůraznil význam zejména úprav  navazujících na komplementační proces s komunitárním právem, dále poukázal na význam zejména zvláště pod ust. § 5/1b, ust. § 15e, ust. § 37/1b, 37/3c a ust. § 54 ( resp. § 5 a § 37 – v návaznosti na znění § 54 ZA). Po diskusi se představenstvo dohodlo na těchto námětech, s nimiž musí legislativní odbor pracovat a pro zářijové představenstvo připravit legislativní materiál:

	k § 5/1b – mělo by být pregnantně uvedeno, že relevantní obsah a rozsah vzdělání v návaznosti na znění ust. § 54 zkoumá Komora (pozn. dr. Patera – správní řízení);

v návaznosti na odkaz § 5/1b na § 54 je shoda o tom, že stávající ust. § 54 musí být změněno v tomto smyslu“ „advokátní zkouškou se prověřují znalosti z právních předpisů ČR, a to ústavního práva, práva veřejného a soukromého, včetně …“;
	k § 37  - totéž jak u § 5/1b, tzn. „ posuzuje Komora“;
	k § 11/1a – zvážit zda-li by text neměl znít např. takto: „..samostatně, přitom samostatným výkonem advokacie je též výkon dle § 15e ZA.“;
	k § 15e/5 písm. b) – doporučuje se demonstrativně vymezit to co je stanoveno jako  podmínka „nezávislosti spolupracujícího advokáta“, tzn. např. textem: „…, např. nájemních vztahů, vykonává-li spolupracující advokát činnost v sídle advokáta, licenčních vztahů v případě užívání jeho jména apod.“;
vztah § 4 – 40/1 opětující se vymezení Komory. K tomu dr. Krym: jde o nutnost vyplývající z dikce „zřizuje se“ tj. dikce kdy musí být v celém rozsahu uvedeno jaký subjekt a pod jakým jménem se zřizuje (dr Smejkal: zvážit zařazení vymezení do § 1); 
k § 37/3 písm. c) po diskusi představenstvo došlo k závěru, že toto ustanovení hrozí kolizí se ZP a doporučuje toto ustanovení vypustit. Na druhé straně, s ohledem na praxi matriky, představenstvo doporučuje přijmout výkladové stanovisko k fondu vzdělávání v tom smyslu, že duchem tohoto předpisu je dáno, že povinnost hradit za koncipienta příspěvky končí složením advokátní zkoušky tímto koncipientem. Účel předpisu vyplývá ze samotného jeho označení „fond vzdělávání“, účel vzdělávání i pak jednoznačně směřuje k složení advokátní zkoušky, tj. složením zkoušky je vzdělávací cyklus koncipienta ukončen (legislativní odbor pro zářijovou schůzi připraví návrh textu tohoto výkladového stanoviska);
k § 38/1 – zvážit zda-li formulace in fine „k výkonu advokacie“ nemá být nahrazena formulací „ke složení advokátní zkoušky“;
	k § 50/2 – měla by být opět zavedena konkrétní lhůta umožňující ministru spravedlnosti podat návrh na přezkoumání stavovského předpisu Komory soudem.


Po protokolaci těchto námětů byla diskuse k novele ZA v rámci prvního stupně legislativního procesu ukončena. V rámci legislativní problematiky seznámil dr. Krym členy představenstva s finálním návrhem zákona o praní špinavých peněz, který byl předložen vládě a LRV jej bude projednávat dne 14.6.2007. Dr. Patera připomněl, že ČAK tento zákon připomínkovala, s FAÚ problematiku ve vztahu k advokacii řešila v rámci velmi seriozního přístupu, přitom lze konstatovat, že současné znění předmětného návrhu je přijatelné, tj. představenstvo bez připomínek. V té souvislosti připomněl dr. Krym nutnost sledovat soulad vnitřního předpisu s požadavky zákona a případně tento stavovský předpis upřesnit. 
 V návaznosti na požadavek ministra spravedlnosti představenstvo jmenuje do komise MSp ĆR pro elektronizaci justice JUDr. Františka Smejkala.


	Ad 4/ Informace prof. Smejkala o elektronizaci justice

	Prof. Smejkal v prvé řadě zdůraznil, že záměrem ČAK by mělo být zajištění moderního průkazu advokáta, přitom forma tohoto průkazu je odvislá od zadání, které je třeba specifikovat vedením ČAK. Lze zadání formulovat tak, že identifikační karta  bude mít funkci v rámci advokacie a funkci v rámci kanceláře advokáta (včetně el. podpisu), případně tato karta může mít též interakční funkci v rámci justice. Karta přitom může být jednak kontaktní, jednak bezkontaktní, s vizuálním provedením potřebných údajů a s fotografií daného advokáta nebo bez tohoto provedení. Ohledně interakční funkce prof. Smejkal zdůrazňuje, že je značně pesimistický ohledně operativity procesu el. justice, mj. teprve na příští LRV má být přednesena určitá vize MSp ČR. Z uvedených důvodů doporučuje, aby proces mimo advokacii ČAK sice monitorovala, ale sama přijala autonomní rozhodnutí ohledně vydání takových identifikačních karet, které budou  v současné době a co nejrychleji sloužit v rámci advokacie a pro advokáta a zároveň budou připraveny pro komunikaci v rámci elektronizace justice a jiné potřeby (použitelnost pro elektronický podpis). Za zcela nezbytné považuje u advokátů co nejrychlejší zajištění el. podpisu, přitom  identifikační karta může být dle přání advokáta vyrobena toliko pro identifikaci nebo nadstavbově i pro zajištění el. podpisu (zdůrazňuje se, že jde o možnosti v rámci jedné karty – viz níže). Dané doporučení činí prof. Smejkal s tím vědomím, že náklady na výrobu jedné karty činí cca 200,-Kč/1 ks, tzn. nejsou nijak horentní, přitom případná výměna karty např. v návaznosti na následnou el. justice, znamená opět max. cca tyto náklady. V té souvislosti ještě zdůraznil, že v případě, že karta bude sloužit též k el. podpisu advokáta, je stejně nutností, resp. povinností, jednou za 2 roky obnovit certifikát na el. podpis, což ale nutně neznamená výměnu karty. Při užívání el. podpisu je nutno zajistit tzv. čtečku – náklady cca do 1000,-Kč (lze uvažovat o zajištění čteček pro účely identifikace advokáta při vstupu do soudních budov, věznic apod., tzn. při vyloučení současného nedůstojného stavu kontrol advokáta a jeho aktovky).
	
Prof. Smejkal v závěru činí toto doporučení a poučení:  navrhuje zajištění pro advokáty aktivních čipových karet, přitom v první fázi se dle požadavků a údajů advokáta vyrobí tato karta při zajištění relevantní ochrany (PIN), v druhé fázi pak záleží na advokátovi, zda-li s touto kartou požádá přísl. certifikační autoritu, aby byl nahrán el. podpis advokáta (viz § 11 zákona o el. podpisu). V této souvislosti připomíná, že jsou v ČR 3 certifikační autority, přitom nejlevnější je Česká pošta (certifikát el. podpisu 190,-Kč). Na dotaz prof. Smejkal připomíná, že v případě ztráty identifikační karty s el. podpisem se ztráta nahlásí na certifikační autoritu, která zajišťuje nonstop službu, přitom blokace podpisu je provedena prakticky ihned. V případě ztráty identifikační karty ať již umožňující elektronický podpis či nikoli, musí ztrátu nahlásit na ČAK, blokaci možnosti identifikace advokáta ztracenou kartou provede Komora na přísl. serveru.
	Ohledně problematiky el. podpisu a další související problematiky odkazuje prof. Smejkal na publikaci E-government v českém právu autorů Mates, Smejkal (Linde).
	
Na základě dotazu dr. Brože prof. Smejkal navrhuje pro advokátní praxi zavést přísl. zákonnou úpravou vedle možnosti užití el. podpisu, který vždy a zásadně musí být svázán s osobou daného advokáta, možnost užívání tzv. el. značky (současná možnost podpisu mechanickou cestou), přitom se domnívá, že tato úprava by mohla být obsažena v ZA.
	Na otázku dr. Smejkala prof. Smejkal: ve vztahu k možnému řešení prostřednictvím duálních karet (čip venkovní i vnitřní), se domnívám, že to by mělo smysl až tehdy, když v rámci praxe se např. justice vydá jinou cestou než advokacie (bezkontaktní karty – kontaktní karty). Dnes doporučuji jít nejjednodušší cestou, tj.  cestou kontaktních karet s jedním čipem a v budoucnu dle vývoje uvažovat o dalším. Nedoporučuje  navrhovanou pro Komoru speciální a Komoru zajišťovanou technologii potisku karet jakožto vizuálního průkazu advokáta. 
	Na dotaz dr. Kryma: pokud bude v rámci justice fungovat takový režim el. komunikace, který lze předvídat a bude standardní, pak identifikační karta s el. podpisem advokáta je to jediné, co by mělo advokátovi stačit pro komunikaci s justicí. 
	Ve vztahu k el. podpisu prof. Smejkal vysvětluje jeho podstatu, ochranu proti zneužití jak podpisu, tak dokumentu po opatření podpisem. Připomíná, že certifikát obsahující veřejný klíč podpisu advokáta by měla být zveřejněn  mj. na web. stránkách ČAK.

	Dr. Smejkalovi a dr. Vychopňovi se ukládá, aby projekt identifikačních karet advokátů byl připraven na zářijovou schůzi ČAK.



	Ad 2/ Advokátní zkoušky

	Dr. Brož v rámci úvodního slova k dané agendě advokátních zkoušek odkazuje prvořadě na písemný materiál, který je přílohou zápisu. Upozorňuje na okruhy, na něž se komise zaměřila, tj. zda-li zkvalitnění zkoušek předpokládá změnu toliko stavovských předpisů nebo i změnu vyhlášky. Závěr: postačují případné změny stav. předpisů. Dále byla vznesena otázka, zda-li na dané téma z důvodů komparatistiky realizovat či nerealizovat mezinárodní seminář. Závěr: zatím to není třeba. Komise se zabývala též způsobem zkoušek, co se týče tzv. uvažovaných permanentních zkoušek, tyto úvahy směřují spíše do budoucna a je třeba tuto otázku ještě diskutovat. Nad rámec písemné zprávy sděluje, že s daným otázkami souvisí též otázka nasazování a vytíženosti komisařů včetně jejich odměňování, dále otázka okruhu zkoušené materie, když v tomto směru se zdá, že v praktické podobě není dostatečné zaměření na právo EU, a to za situace, kdy Komora za tím účelem a pro examinátory nechala zpracovat skripta.

	Po obsáhlé diskuse vyplynuly pro další řešení této agendy tyto závěry: s ohledem na počet koncipientů a schopnost ČAK organizačně zvládnout zkoušky pro dané počty, je třeba vycházet ze stávajícího systému, který funguje. V současné době lze povýšit kvalitu zkoušek zejména tím, že bude způsob zkoušek a požadavky na jednotlivé zkoušené permanentně probírán zejména s předsedy jednotlivých senátů. V tomto směru se zdá jako velmi dobrý návrh realizovat primárně a před každým zkouškovým obdobím schůzi předsedů senátů, nikoliv schůzi všech examinátorů. Dále bude třeba se mnohem výrazněji zaměřit na stavovské předpisy, když v současné době jich ve výčtu zkoušených předpisů schází celkem 17 (v tomto směru dr. Smejkal uvádí, že pokud se zkoušený  se všemi stavovskými předpisy neseznámí pro účely adv. zkoušky, tak se s nimi neseznámí prakticky nikdy). Úvaha o tzv. permanentních zkouškách se zdá tč. nerealizovatelná. Na druhé straně lze uvažovat o tom, aby termíny zkoušek pro jednotlivé senáty na sebe navazovaly a nedocházelo k organizačním potížím ve smyslu „kde zkoušet“. Ve směru tlaku na examinátory zdůrazňovat aplikační schopnosti a jít směrem zvyšování náročnosti v tomto smyslu jak v rámci ústních, tak písemných zkoušek. 
	Závěr: komisi, která připravila zprávu se ukládá, aby připravila též  seminář pro examinátory s tím, že ve výše naznačených směrech budou hledána řešení pro optimalizaci. 


	Ad 5/ Zpráva z jednání KR

	Dr. Mikš informoval v návaznosti ze zasedání KR, přitom zdůraznil zejména 2 zásadní výstupy: 
	realizovat tiskový monitoring o případných potencionálních etických přestupcích advokátů a v tomto směru podávat zprávy KR k náležitému vyhodnocení

výběrové řízení na VIS bylo náležitě analyzováno a rozhodnutí představenstva ze strany KR schváleno.


	Ad 3/ Odbor mezinárodních vztahů 

	Dr. Vychopeň seznámil představenstvo  s činností na půdě mezinárodních vztahů, přitom odkázal na písemnou zprávu MEZ, která je součástí zápisu. V návaznosti a v rámci zápisu ze schůze P ČAK zdůraznil:
	za velmi pozitivní lze považovat lobbing české delegace v rámci pracovní skupiny pro disciplinární věci CCBE, směřující k tomu, aby disciplinární řízení  realizovaná stavovskými orgány byla neveřejná. V tom směru připomněl brilantní vystoupení dr. Mokrého, který vůči návrhu vystoupil s konkrétními argumenty, mj. ve směru obhajoby institutu mlčenlivosti, jakož i průběžné písemné připomínkování návrhu doporučení dr. Matějkou, ;

za relativně nepříjemnou zprávu lze označit to, že CCBE podpořilo 19 státy (ČR proti) iniciativu Evropské komise zřídit bezplatnou linku právní pomoci, ovšem na náklady národních komor, což podmíní zvýšení příspěvků;
v dalším vyhodnotil jako úspěšnou akci s China LS a s delegací rakouských advokátů.	


Ad 6/ Různé

žádosti o uznání právní praxe za praxi advokátního koncipienta a jiné zkoušky za zkoušku advokátní

Neveřejná část
-----

	Dr. Krym poté referoval přidělení kárných spisů odvolacím kárným senátům:

Neveřejná část
-----

	Legislativa – na základě  předchozího úkolu představenstva připravil dr. Krym po projednání s dr. Sedlatým návrh novely kárného řádu – odvolací kárné senáty, který je třeba nejprve projednat v kárné komisi a posléze legislativně upravit. Dr. Sedlatý upozornil, že kárná komise bude zasedat příští týden v Třeboni. Úkol:  připravit na září novelu kárného řádu- odvolací kárné senáty.

Neveřejná část
------


	Dr. Kovářová předložila písemný materiál o přípravě semináře ERA – téma: mezinárodní arbitráž, Praha, 2.11.2007. Budiž ještě zváženo místo konání semináře, když se předpokládá účast cca 70 osob, přitom zajištění zázemí ve školicím centru Dunaj by nepochybně vyšlo levněji. Schvaluje se rozpočtový rámec 280 tis. Kč s tím, že předseda se zmocňuje, aby o jednotlivých položkách rozhodl dle reálného  rozpočtového předpokladu (závěrečný přípitek, coffee break, materiály na seminář), to vše za předpokladu, že Justiční akademie přispěje na úhradu nákladů  částkou 100-140 tis. Kč. Představenstvo bez námitek.

	Dr. Krym podal zprávu o jednání komise zabývající se výběrovým řízením na pojišťovacího makléře. S ohledem na smluvní podmínky dané smlouvou ČAK-Generali se během času ukázalo, že výběrové řízení dle původního zadání je nerealizovatelné, neboť by předpokládalo výpověď stávající smlouvy (s pojišťovnou) a ukončení výběrového řízení do konce června 2007 (smlouva s Generali do 31.12.2008). Navíc je zjevné, že jediné kritérium stanovené v původním rozhodnutí, tj. předložení nejvýhodnější smlouvy se subjektem pojišťovny, je vadně nastaveným kritériem, když lze předpokládat, že každý z účastníků příp. výběrového řízení předloží obdobné návrhy smluv. Za těchto okolností komise přijala toto doporučení pro představenstvo ČAK:
a/ rozhodnutí o zadání výběrového řízení z roku 2006 revokací zrušit
b/ nové výběrové řízení buď vypsat až v době nutnosti sjednání nové pojistné smlouvy nebo v druhé polovině roku 2007 na základě relevantních podkladů při relevantně stanovených kritériích (zaměřenost na kvalitu nabídky služeb).

	V rámci diskuse odeznělo, že představenstvo by v každém případě mělo nové výběrové řízení vyhlásit, avšak celá tato otázka musí být předmětem kvalitní polemiky, tzn. je třeba předmětný bod zařadit mezi hlavní body programu schůze představenstva ČAK (září-říjen 2007).

	Předseda dal hlasovat o tom, kdo je pro zrušení rozhodnutí o zadání výběrového řízení na pojišťovacího makléře, tj. rozhodnutí představenstva ČAK ze dne 6.2.2006:

Pro	-	7		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Hlasování o tom, kdo je pro zařazení bodu  vypsání nového výběrového řízení na pojišťovacího makléře na některé z nejbližších jednání představenstva ČAK:

Pro	-	6		Proti	-	1		Zdržel se 	-	0

	Za těchto okolností se členům komise ukládá koncipovat kritéria případného výběrového řízení na pojiš. makléře tak, aby mohla být členům představenstva tato kritéria předložena před přísl. schůzí představenstva.

	Dr. Krym předložil návrh dr. Kyjovského na doplnění sekce pro právo duševního vlastnictví o dalšího člena, a to JUDr. Aleše Vokálka – viz písemné odůvodnění návrhu. Představenstvo zařazení do sekce schválilo.

	Dr. Krym předložil stížnost mgr. Pavly Smetánkové, že jí nebylo prominuto placení sníženého příspěvku po dobu pozastavení výkonu advokacie, když je tč. na MD. K tomu bylo ředitelkou sděleno, že se komise chtěla tímto prominutím zabývat, avšak na základě doloženého dokladu o sociální situaci jmenované. To dotyčná odmítla. Dr. Krym se pověřuje, aby jmenovanou vyzval k prokázání důvodů k prominutí placení sníženého příspěvku s poučením, že toto prominutí bez náležitého průkazu sociální situace není možné.  

	Dr. Střížová předložila žádost dr. Myšky o příspěvek na pořádání golfové turnaje ve výši 10-20 tis. Kč. Rozhodnuto: dr. Střížová nechť dr. Myšku odkáže na reg. zástupce dr. Brože a jeho rozpočet. Dr. Brož  jako reg. zástupce rozhodne o výši příspěvku.

	Představenstvo vzalo na vědomí zprávu dr. Mrázka o zasedání výboru reg. představitelů (24.5.2007), přitom zdůraznilo zájem na sledování  a vhodné formě součinnosti při výstavbě a realizaci projektu Justičního paláce v Brně. V tomto směru se pověřuje vedení brněnské pobočky, resp. místopředseda dr. Poledník, aby tuto problematiku sledovali.

	Dr. Smejkal upozorňuje na smlouvu mezi SAK a mobilním operátorem Orange při možném sjednání výhod pro slovenské advokáty. Delegaci ČAK na sněmu SAK se ukládá, aby zjistila zaměření této smlouvy. 

	Žádné další náměty a připomínky nebyly, proto předseda dr. Jirousek poděkoval přítomným za účast, popřál všem příjemnou dovolenou, připomněl, že další řádné jednání se bude konat v září t.r. a v 16,30 hod. jednání 19. schůze představenstva ČAK ukončil.


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


