
Zápis
z 16. schůze jednání představenstva ČAK konaného ve dnech 12.-13.3.2007 na pobočce ČAK v Brně


Jednání dne 12.3.2007

Přítomni:  13,00   - dr. Jirousek, dr. Poledník, dr. Brož,  dr. Pejchal, dr. Kyjovský, dr. Papež,
                               dr. Mokrý, dr. Smejkal, dr. Všetečka,  dr. Krym, dr. Chaloupková,
		        dr. Syka

	      14,30 -  dr. Vychopeň
	      15,00 – dr. Miketa, dr. Uhlíř, dr. Račok
	      15,30 – dr. Střížová, dr. Kovářová, mgr. Justoň, dr. Marešová, dr. Kovářová, dr. 
                               Snášelová Lygie, dr. Snášelová Marie	



	Ad 1/ Pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a)

Neveřejná část
---


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

Neveřejná část
---

Poté pokračováno v řádném jednání představenstva:

	Ad 3/ Kontrola úkolů z minulé schůze

Neveřejná část
---

	Dr. Račok informuje, že proběhla schůzka mezi zástupci ČAK a FAÚ, kterým legislativní odbor ČAK předložil připomínky k novele zákona o praní špinavých peněz (toliko v rozsahu úpravy povinnosti mlčenlivosti). Jednání bylo úspěšné v tom smyslu, že zástupci FAÚ stručné připomínky ze strany ĆAK akceptovali, tzn. novela na dosavadním postavení advokáta prakticky nic nemění. Dr. Račok ještě podotýká, že připomínky ČAK byly v souladu se stanoviskem MSp ČR.

	Dr. Jirousek informoval o konání plesu regionu ČAK v Ostravě s tím, že akce byla velmi dobře organizována, úspěšná a regionálnímu zmocněnci dr. Vídeňskému nepochybně patří poděkování.


ad 4/ Legislativní odbor
 
	Dr. Kovářová přednesla návrh usnesení o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů v podobě modifikované s ohledem na připomínky přednesené v rámci prvního čtení. 
	Dr. Kyjovský navrhuje, aby do dikce novely stav. předpisu byla zapracována povinnost hodnocení lektorů koncipienty, a to školním způsobem (známkování 1 až 5). Po diskusi byl tento návrh odmítnut s tím, že jde o organizační věc realizovanou ze strany vedoucí odboru vzdělávání již delší dobu pomocí slovního hodnocení, přitom optimalizace stávajícího systému se nevylučuje, avšak zanesení této praxe do předpisové podoby mají členové představenstva za nadbytečné.
	Dr. Krym navrhuje, aby v čl. 15 byla u slova „Komora“ odkazová poznámka s tím, že pod čarou bude uveden odkaz na stavovský předpis o fondu vzdělávání, tzn. aby bylo zřejmé, že předmětné náklady budou hrazeny z tohoto fondu.  Tato připomínka byla jednomyslně přijata. 
	Dr. Račok navrhuje, aby v čl. 10a odst. 6 byla vypuštěna dikce od slova „avšak“, tzn. celý odstavec bude končit slovy „odstavce 1“. Poukazuje na administrativní náročnost, které neodpovídá otázka uznání či neuznání jednoho seminárního dne.  
	Dále navrhuje, aby v čl. II písm. b) byla vypuštěna věta in fine, tzn. začínající slovem „pokud“, tj. věta bude končit slovem „usnesení“. Opět se poukazuje na nadbytečnou administrativní náročnost, která se odvine od nutného hodnocení, té které akce, a to za situace, kdy jde vesměs o akce ČAK. 
	Po diskusi o znění čl. 15 odst. 2 dr. Krym navrhuje, aby znění tohoto článku bylo upraveno tak, že „Komora nenese náklady nepovinných výchovných akcí a náklady výchovných akcí, kterých se koncipient účastní namísto volitelných seminářů (čl. 10a odst. 5 a 6).“
	Na závěr představenstvo dle doporučení dr. Kovářové přijímá znění čl. III tak, že usnesení nabude účinnosti 1.9.2007.
	Dr. Jirousek nechal hlasovat o změnách předloženého návrhu usnesení, tak jak jsou specifikovány výše.

Hlasování:
Pro	-	10		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Dr. Jirousek nechal hlasovat o přijetí návrhu novely usnesení o výchově koncipientů a vzdělávání advokátů v intencích změn přijatých viz výše.
Hlasování:
Pro	-	10		Proti	-	0		Zdržel se	-	0

	Představenstvo přijalo usnesení č. 33/16./2007: byla přijata novelizace usnesení představenstva ČAK č. 1/1998 Věstníku ve znění usn. představenstva ČAK č. 3/2003 o výchově koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, a to  ve znění po zapracování připomínek schválených po diskusi představenstvem.

	Dr. Všetečka přednesl ústně stanovisko sekce veřejného práva k problematice některých veřejných zakázek ohledně zajišťování právních služeb. Zdůraznil, že sekce veřejného práva dospěla k závěru, že podmiňování účasti na veřejných zakázkách kritérii, ať již ve směru podmínky zastupování některé z organizačních složek státu jakožto podmínky vylučující, resp. kritérii organizačního, finančního, personálního a podobného charakteru, je v rozporu s § 6 zák. č. 137/2006, když vesměs jde o podmínky diskriminující. Dr. Všetečka informoval, že na zítřejším jednání představenstva předloží písemnou zprávu sekce. Dr. Jirousek za těchto okolností odkládá schválení zprávy na začátek zítřejšího jednání. V návaznosti na případné přijetí zprávy budou přijata další opatření ze strany představenstva, tzn. jak s touto zprávou, která dle ústního přednesu dr. Všetečky je zprávou vysoké důležitosti, naložit. – Pokračování v této části zápisu dne 13.3.2007:  Dr. Všetečka předložil členům představenstva písemné stanovisko sekce veřejného práva v záležitosti zadávání veřejných zakázek právní služby s tím, že dr. Jirousek konstatuje, že toto stanovisko je přesným odrazem ústní informace dr. Všetečky, tzn. na závěrech představenstva, že dle stanoviska a s odkazem na konkrétní veřejné zakázky bude vedením Komory připravena přísl. signalizace ÚHOS, se nic nemění. Stanovisko se stává nedílnou součástí zápisu z 16. schůze představenstva ČAK.

	Poté v 17,45 dr. Jirousek jednání představenstva přerušil s tím, že pokračovat bude dne 13.3.2007 od 9,00 hod.. 


Jednání dne 13.3.2007

Přítomni:  9,00   - dr. Jirousek, dr. Pejchal,  dr. Papež, dr. Vychopeň, dr. Smejkal, dr. Mokrý,
                              dr. Brož, dr. Miketa, dr. Uhlíř dr. Všetečka, dr. Krym, dr. Střížová, 
                              dr. Chaloupková, dr. Syka, dr. Sedlatý, dr. Snášelová Lygie, dr. Snášelová     
                              Marie

	      9,45 -  dr. Poledník, dr. Kyjovský
                                

	ad 1/ Hospodářské a organizační záležitosti

	Dr. Jirousek uvedl problematiku související s chodem hospodářského a org. odboru zprávou o stavu financí ČAK. V této souvislosti informoval, že finanční situace se natolik konsolidovala, že vedení ČAK rozhodlo o využití možnosti předčasného splacení úvěru (zůstatek cca 7,708 tis. Kč), přitom se zdůrazňuje, že v souvislosti se splacením úvěru dojde zároveň k uvolnění zajišťovací vinkulace.  Zpráva o stavu financí je zachycena v písemné zprávě účtárny, která je všem členům představenstva k dispozici  a tvoří přílohu zápisu. Pro úplnost se ještě konstatuje, že finance na účtech ČAK jsou stavem po úhradě pololetního pojistného (cca 12,5 mil. Kč). 
	Dále informoval dr. Krym a dr. Smejkal o povinné úpravě rozpočtu, když upřesnění jednotlivých kapitol, ať již ve vztahu k rozpočtu Komory nebo ve vztahu k rozpočtu Fondu vzdělávání koncipientů, mělo být předloženo na dnešní schůzi představenstva. Rámcové údaje jsou sice známy, ale zejména ve vztahu k rozpočtu Fondu vzdělávání, kde se rozpočet připravuje poprvé a v rozpočtovém výboru se vedou stále diskuse o tom, které výdaje do rozpočtu zahrnout a které výdaje spojené s výchovou koncipientů budou dále hrazeny z rozpočtu ČAK, se celou tuto agendu nepodařilo dosud celkově vyřešit, přitom jak tajemník, tak předseda rozpočtového výboru sdělují, že návrhy tohoto rozpočtu, resp. úplná specifikace kapitol rozpočtu Komory, budou předloženy na květnové schůzi ČAK.
	K fondu vzdělávání ještě toliko, že jde pouze o výdajové položky, když položky příjmové jsou v podstatě stabilizovány a odrážejí povinné příspěvky do tohoto fondu (viz písemná zpráva hospodářského výboru).


Ad 2/ Zpráva mezinárodního odboru

	Dr. Vychopeň sdělil představenstvu informace o připravovaném semináři ve spolupráci  Rady Evropy a ČAK se zástupci zemí vých. Kavkazu, Ukrajiny a Moldávie k tématu organizace a fungování advokátních komor, který se uskuteční v Praze ve dnech 27.-30.3.2007. Členové představenstva jsou na akci zváni s tím, že po diskusi bylo rozhodnuto, že MEZ osloví dr. Cilínkovou s žádostí o moderování tohoto semináře. 	

	Dr. Vychopeň informoval  o jednáních s čínskou advokátní komorou, která projevila zájem v průběhu své návštěvy ČR ve dnech 21.-24.5.2007 uspořádat první česko-čínský seminář na téma obchodní právo a srovnání právních systému obou zemí. Po krátké diskusi představenstvo doporučilo tento seminář uspořádat, vyslovilo souhlas s úhradou nákladů tlumočení a doporučilo, aby se seminář konal v Brně s tím, že by v průběhu semináře mohlo dojít k návštěvě některých justičních orgánů se sídlem v Brně. Dr. Kyjovský je ochoten ujmout se organizace této akce.
	Dr. Vychopeń informoval  o tom, že skončil jako národní zástupce ČAK v AIJA a že novým zástupcem byl jmenován Mgr. Štěpán Holub z Prahy.
	Dr. Mokrý informoval o personální změně ve výboru CCBE pro konkurenci a soutěž, kdy stávající zástupce ČAK dr. Karabec rezignoval na svoji funkci a dr. Mokrý navrhuje, aby jej v uvedeném výboru nahradil  Mgr. Ladislav Smejkal z AK Kocián, Šolc, Balaštík  v Praze, který působí v bruselské pobočce této advokátní kanceláře. Představenstvo jednomyslně schválilo navrženou nominaci. 
	Dr. Mokrý dále sdělil, že po uplynutí funkčního období skončilo jeho zastupování v tomto roce v  organizaci UIA. Protože je zvykem, že končící zástupce navrhne svého nástupce, dohodl se dr. Mokrý s dr. Uhlířem na tom, že by dr. Uhlíř jako národní viceprezident zastupoval ČAK v UIA. Dr. Uhlíř s touto nominací vyslovil souhlas, v představenstvu námitky nebyly, a na to předseda ČAK uložil dr. Vychopňovi připravit nominační listiny pro dr. Uhlíře do UIA.

	Dr. Mokrý obšírně informoval o Chartě CCBE tzn. o Chartě základních principů evropské advokacie při současném odkazu na komentář přijatý CCBE k desateru tam specifikovaných principů. Dr. Jirousek připomněl důvod přijetí Charty a totiž, že v rámci výrazné byrokratizace evropského prostředí považuje CCBE za nutné připomenout a prezentovat tradiční principy výkonu advokacie tak, aby advokacie jak na úrovni evropské tak na úrovni národní byla schopna se zmíněné byrokratizaci bránit a měla k tomu odpovídající prostředky. Zdůrazňuje se, že Charta není závazná pro jednotlivé advokacie zemí EU, avšak dr. Jirousek dává ke zvážení, zda-li by nebylo vhodné s ohledem na charakter principů, které nepochybně česká advokacie tradičně vyznává, tyto zařadit do jakési preambulační části etického kodexu, samozřejmě po diskusi a případné modifikaci s ohledem na specifika české advokacie, resp. po případném rozšíření (dr. Uhlíř-princip odpovědnosti za škody způsobené klientovi; ochrana advokacie před zásahy státní moci). Za těchto okolností se dr. Chaloupkové ukládá, aby připravila prezentaci Charty v BA a vyzvala advokátní stav k diskusi nad tam stanovenými principy a komentářem k nim. Dr. Jirousek navrhuje, aby diskuse probíhala až do konce roku 2007 s tím, že následně představenstvo zváží otázku případného přijetí Charty jakožto závazné součásti Etického kodexu v rámci priorit pro rok 2008. 
	Na závěr dr. Mokrý doplňuje zprávu ze CCBE o informaci, že je připravováno doporučující usnesení o výchově a vzdělávání právníků v Evropě, vzdělávací odbor CCBE připravuje konferenci (Varšava, září 2007) o této problematice, ať při zaměření na přijímací procedury nebo na vzdělávací systémy. Bylo by dobré zajistit účast odpovědného pracovníka ČAK na této konference (dr. Kovářová?), přitom dr. Mokrému se ukládá, aby danou problematiku na půdě CCBE sledoval a pokud tato agenda je na programu březnového zasedání CCBE, aby podal představenstvu zprávu. 
	Dr. Mokrý  na závěr zprávy o činnosti v CCBE informuje o iniciativě CCBE, jež by měla vyústit ve zřízení evropské nadace pro právní stát, která by vedla osvětovou, legislativně pomocnou a obdobnou činnost  ve státech jako např. Ukrajina, Moldávie, Kazachstán atd. V tomto směru upozornil na řadu oponentních hlasů, zejména přednes zástupce irské delegace Michaela Irvina, který zdůraznil, že příspěvky národních komor mají sloužit k činnosti CCBE ve prospěch advokátů a advokacií států EU s tím, že nárazová osvětová činnost ve vztahu k zemím, kde ve vztahu k advokacii přežívají prvky totalitních systémů, je neúčinná a zbytečná. Dr. Jirousek připomíná, že při jednání o této věci poukazoval na to, že v tomto směru je kompetentní Rada Evropy, která navíc podobné akce organizuje (viz multilaterální setkání zástupců zemí vých. části Evropy k tématu organizace a fungování advokacií organizované RE ve spolupráci s ČAK). Rozhodně se nezříká principu solidarity, ale je třeba  celou záležitost zařadit do určitého konceptu tak, aby peníze i energie byly vynaloženy efektivně. Dr. Jirousek informuje, že podobný názor zastávali i zástupci SAK, přitom tento bod, tj. diskuse o nadaci, bude samostatným bodem programu při společném jednání představenstev obou komor za účelem dohody o společném postupu.


	Ad 3/ Zpráva o činnosti pobočky ČAK v Brně za rok 2006

	Dr. Snášelová M. přednesla zprávu o činnosti pobočky ČAK v Brně, a to postupně v těchto kapitolách:
	Určování advokátů, poskytnutí právní pomoci – v tomto směru se konstatuje vysoká optimalizace systému díky koncepční činnosti dr. Schejbalové;

Vydávání knih o prohlášení o pravosti podpisu  - v současné době konstatován nárůst s ohledem na novelizaci přísl. části katastr. vyhlášky;
Vzdělávání advokátů a koncipientů – dr. Snášelová odkazuje na přiložené grafy a tabulky s potřebnými údaji, z nichž je patrno, že pobočka Brno plně zvládá vzdělávací činnosti na úseku povinného vzdělávání koncipientů se sídlem na Moravě a pravidelně 1x měsíčně se konají semináře pro advokáty. Dr. Snášelová navíc informuje, že je připraven blok výuky právnické angličtiny s tím, že jednotlivé výukové dny budou zajišťovány v pobočce Brno každé pondělí; 
Advokátní zkoušky – opět lze konstatovat plné využití prostor pobočky jakožto prostor důstojných pro realizaci adv. zkoušek. Co do údajů ohledně adv. zkoušek je opět odkazováno na přiložené tabulky; 
Knihovna a informační centrum – v této souvislosti dr. Snášelová zdůrazňuje nutné zprovoznění programu Clavius při propojení činnosti knihovny v Praze s knihovnou v Brně, tj. po dokončení modernizace pražské knihovny. Jinak lze konstatovat, že knihovní fond je již dobře naplněn a že jej advokáti postupně využívají (opět viz tabulkové přehledy).

V dalším dr. Jirousek odkazuje na obsáhlou písemnou zprávu s přílohami, která se stává přílohou zápisu z 16. schůze ČAK.
Ke zprávě dr. Brož: bylo by vhodné zjistit náklady spojené s agendou určování advokátů, neboť ve své podstatě jde o náklady, které Komora vynakládá ze svých prostředků k zajištění převážně bezplatné právní pomoci. Tuto skutečnost je třeba umět mj. i mediálně využít. 


	Ad 4/ Zpráva předsedy Kárné komise
	
	Na základě úkolu z únorového představenstva ČAK zpracoval dr. Sedlatý zprávu ohledně možného zkrácení doby od předání kárného spisu sekretariátu ČAK k projednání odvolání do doručení spisu odvolacímu kárnému senátu. Dr. Sedlatý zdůraznil, že nejde o problém KK, ale o  problém, který se odvíjí od stávajícího znění ust. § 5/1 kárného řádu. Jeho návrh je jednoduchý v tom směru, že pokud by se z cit. ustanovení kárného řádu odstranila část věty „ na nejbližším zasedání poté, co mu bylo předsedou KK předloženo odvolání“, bude vytvořen dostatečný prostor pro autonomní úpravu dle potřeb  ČAK. Dr. Krym v té souvislosti navrhuje, aby v případě iniciace novely přísl. vyhlášky č. 244/1996 Sb., v aktuálním znění, bylo přímo zapracováno, že odvolacím senátům rozděluje jednotlivé kauzy předseda ČAK v souladu s rozvrhem práce. Celá věc bude projednána s ministrem  s tím, že do té doby se všem dotčeným funkcionářům ukládá, aby operativitu odvolacího řízení řešili na jedné straně v relaci se stávajícím zněním kárného řádu, na druhé straně praktickým zajištěním rychlosti rozhodování. 
	Dr. Sedlatý a dr. Krym ve spolupráci s legislativním odborem zajistí, aby leg. odbor připravil návrh novelizace vyhlášky č. 244/1996 Sb. (nejpozději do června 2007). 


	Ad 5/ Příprava zpracování dějin advokacie a zpráva o zasedání sekce dějin

	Dr. Jirousek seznámil představenstvo se zápisem z jednání sekce pro dějiny advokacie. Představenstvo vítá aktivitu členů této sekce a samozřejmě předpokládá jejich součinnost při realizaci projektu, zejména součinnost dr. Balíka. Na druhé straně představenstvo jednomyslně rozhodlo tak, že autorem a garantem realizace projektu musí být člen představenstva, který bude v představenstvu ČAK za realizaci schváleného projektu odpovědný, a to zejména ve vztahu k časovému harmonogramu, rozpočtu na projekt atd. Po diskusi a přednesu návrhu ze strany dr. Pejchala bylo rozhodnuto takto:
	projekt dějin advokacie zpracuje a za jeho realizaci bude odpovídat člen představenstva dr. Aleš Pejchal;

práci musí zastřešovat profesionální historici, při zajištění náležitého odstupu od problematiky, avšak po relevantních konzultacích s advokáty, zejména členy sekce pro dějiny advokacie;
představenstvo souhlasí s předběžným časovým harmonogramem realizace projektu, tzn. rukopis v první polovině 2008, redakční a ediční práce v druhé polovině 2008, tisk v roce 2009  tak, aby publikace byla připravena před 5. sněmem ČAK v roce 2009;
předběžná finanční kalkulace při vstupních údajích: A4/500 tisk. stran/křídový papír/zajištění plné barevnosti/cca 200 barevných ilustrací/cca 100 černobílých reprodukcí/cca 2500 ks v češtině při prvním vydání/1000 ks v anglickém jazyce při prvním vydání/cca 2850 tis. Kč (první část po dohodě s dr. Střížovou, a to menší část celé částky v roce 2007, zbytek rovnoměrně rozdělit do rozpočtu 2008 a 2009).

Dr. Kyjovský a dr. Brož a další přednášejí podněty k realizace projektu, např. ve směru výzvy advokátům, aby dle svých možností poskytli údaje, archiválie a jiné materiály jež by mohly práci na dějinách obohatit (vč. fotografií apod. materiálů). K tomu dr. Jirousek uvádí, že prosí všechny členy představenstva, aby podněty zpracovali písemně a  zaslali k rukám dr. Pejchala, aby je mohl zapracovat do přísl. projektu.
Po schválení postupu viz výše se dr. Pejchalovi nově ukládá (původní termín září 2007), aby s ohledem na jeho návrh (rukopis práce  první polovina 2008) předložil představenstvu projekt ke schválení na červnovém zasedání představenstva. 
 

Ad 6/ Různé

Dr. Jirousek informuje o jednání s OVP dr. Motejlem, který vůči předsedovi ČAK signalizoval nutnost vytvoření určitého systému zajištění plné právní pomoci „chudým“, tzn. mimo rámec současné úpravy poskytování bezplatné právní pomoci. Dr. Jirousek a dr. Motejl prodiskutovali veškeré možné postupy při řešení problému, jenž se stává čím dál víc aktuálním, to vše při zřejmém předpokladu, že ze strany státního rozpočtu lze spíše očekávat přinejmenším zmrazení celkové sumy finančních prostředků poskytované z rozpočtu na náhrady za bezplatnou právní pomoc. Nabízí se mj. takový postup, aby se ČAK podílela na vzniku subjektu, jenž by zároveň mohl být adresátem grantů (např. též v souvislosti s realizací antidiskriminačního programu v intencích legislativy na dané téma) s tím, že tento subjekt by samozřejmě neposkytoval právní pomoc, ale zajišťoval  v nejrůznějších místech ČR dle potřebnosti (a při iniciativní spolupráci s VOP), tzn. při využití faktické sítě poskytovatelů právní pomoci (advokátů) a při přiměřených náhradách poskytovaných z prostředků zmíněného a nově zřízeného subjektu. K tomu dr. Uhlíř, již nyní se k podobnému projektu hlásí a nabízí své služby k jeho realizaci.  V té souvislosti ještě dr. Brož a další upozorňují na to, že podobná cesta je nutná už z toho důvodu, že vzniká a existuje řada nestátních organizací, které svoji činnost staví na čerpání grantů, jež mj. uplatňují při poskytování faktických, ale nekontrolovaných a svým způsobem irelevantních právních služeb v nejrůznější podobě a formě.  Je třeba vyjít z toho principu, že právní služby mohou poskytovat toliko ty subjekty, jež jsou k tomu zákonem povolány (mj. potřebnou úpravou povinností ve vztahu ke spotřebitelům právních služeb, kárnou jurisdikcí, za existence relevantního pojištění apod.).
Dr. Uhlíř přijímá úkol v tom směru, že připraví, byť zatím rámcově, návrh možného postupu za situace, že by k vymezené problematice přistoupila iniciativně a primárně Komora (dle možností dr. Uhlíře, které sdělí do června 2007 – termín v druhé polovině 2007).

	Dr. Jirousek informoval o schůzce, které zúčastnili za ÚOOÚ dr. Němec a dr. Kučerová, za ČAK dr. Jirousek, Krym, Pejchal, přitom po obsáhlém jednání a vysvětlení stanovisek byly přijaty tyto závěry, jež měly být obsahem zápisu podepsaného z obou stran, který by byl následně vyvěšen na web. stránkách jak ÚOOÚ tak ČAK:

1/ Zákon o advokacii je ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů zákonem speciálním a z tohoto hlediska je třeba aplikovat ustanovení o povinnosti mlčenlivosti. 

2/ Úřad může provádět kontrolu u advokáta ve smyslu zákona pouze v rozsahu jeho činnosti, která není výkonem advokacie na základě vztahu advokát-klient (tzn. např. kontrolu údajů vedených  o zaměstnancích advokáta apod.). Nad tento rámec  je nutno buď provádět kontrolu přímo u klienta, je-li úřadu známý, nebo s potřebným souhlasem klienta, který zbaví advokáta povinnosti mlčenlivosti. 

3/ Má-li Úřad pochybnosti o tom, zda-li advokát dodržuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, podá stížnost KR ČAK, která v případě, že  advokát povinnosti porušuje zahájí odpovídají í kárné řízení.

	Dr. Jirousek ještě připomíná, že zástupci Úřadu byl předán posudek Ústavu státu a práva AV, který se vším všudy podporuje stanovisko ČAK, navíc v souvislosti s Chartou přijatou CCBE lze opět důrazně poukázat na význam povinnosti advokáta ve směru mlčenlivosti. 
	Dr.Krym vypracoval zápis z jednání, jenž plně odpovídal závěrům, na kterých se strany shodly, avšak ze strany Úřadu byl vrácen zápis s takovou  modifikací závěrů, jež neodpovídaly výsledkům jednání. Za těchto okolností se tajemníkovi ukládá, aby zápis opětovně přepracoval a po podpisu ze strany předsedy zaslal k rukám dr. Němce.
	Na závěr této informace dr. Jirousek ještě připomíná, dr. Pejchal náležitě objasnil a doložil (Úmluvou o lidských právech viz čl. 6, rozhodovací praxí ESD a ESLP atd.), že veškerá rozhodnutí soudů, včetně údajů o účastnících řízení jsou zásadně veřejná s výjimkou, kdy o neveřejnosti rozhodne soud při náležitém odůvodnění této neveřejnosti. 

	Dr. Krym požádal o určení odvolacích kárných senátů k rozhodnutí o odvoláních v kárném řízení:

Neveřejná část
---

	Dr. Krym sděluje, že k 31.3.2007 končí ve funkci šéfredaktora Bulletinu advokacie JUDr. Václav Mandák. Za těchto okolností navrhuje, aby dr. Mandák byl zařazen jako člen do redakční rady BA a šéfredaktorem BA jmenován představenstvem ČAK JUDr. Pavel Blanický. Dr. Krym tento návrh podrobně odůvodnil, s tím, že dr. Blanický se již na oboru vnějších vztahů zapracoval a k tomuto odůvodnění se v celém rozsahu připojuje též dr. Chaloupková.
	Představenstvo ČAK jednomyslně rozhodlo takto: Šéfredaktorem BA se s účinností od 1.4.2007 stává JUDr. Pavel Blanický, JUDr. Václav Mandák se stává členem redakční rady BA.

	Dr. Krym přednesl žádost opatrovnice JUDr. Pyszka ohledně prominutí poplatků ČAK (příspěvek na činnost apod.) do okamžiku vyškrtnutí z důvodu ztráty způsobilosti k právním úkonům, tzn. za roky 2006 a 2007 a žádost o poskytnutí max. finanční podpory, tj. ve výši 10 tis. Kč.
	Představenstvo jednomyslně rozhodlo tak, že žádosti o finanční podporu a neplacení plateb za rok 2007 se vyhovuje, naopak se konstatuje, že žádosti o prominutí již uhrazených plateb na rok 2006 nemůže být ve znění přísl. stav. předpisů vyhověno.

	Dr. Kyjovský připomíná, že v souvislosti se spoluprací ČAK s Nadací Naše dítě, která se váže pouze k zajišťování provozu tzv. Linky právní pomoci, je třeba důrazně upozornit jak Nadaci, tak veřejnost, že další aktivity Nadace nejsou realizovány v součinnosti a s vědomím ČAK, přitom je namístě aby se ČAK distancovala od akcí Nadace ve vztahu k soudům, které lze z pohledu respektování nezávislosti soudů vnímat jako akce nátlakové. V tom směru představenstvo bez připomínek, přitom se ukládá dr. Chaloupkové, aby Ing. Baudyšovou na toto stanovisko Komory upozornila.  

Neveřejná část
---


	Dr. Střížová informuje o  pokračujícím výběrovém řízení na zavedení VIS s tím, že řízení finalizuje, v posledním kole jsou dva uchazeči a s ohledem na složitost problematiky byly komisí stanoveny dodatečné parametry. Přitom finální rozhodnutí učiní komise do konce dubna 2007.

	Dr. Poledník informuje o tom, že předjednal seminář na NSS na téma správní žaloby, který se uskuteční 22.5.2207, přitom pro advokáty je možno počítat s cca 40 místy. Tuto akci organizačně zajistí dr. Poledník a dr. Snášelová M. 
	Dr. Poledník dále informuje o jednání s Komorou daň.poradců, s tím, že ti signalizují nutnost konzultovat problematiku legislativní úpravy mediací včetně společného postupu v procesu, dále nabízí advokátům, aby se v počtu 3-4 účastnili klubových setkání, které daň. poradci pořádají každý poslední čtvrtek v měsíci současně v Praze a Brně. 
	Na základě požadavku dr. Snášelové L. a v souvislosti s jednáním dr. Kyjovského na ÚHOS bude pro příští schůzi připravena zpráva o možném postupu vůči Kanceláři pojistitelů ve vztahu ke krytí nákladů advokátů v paušální podobě při škodách způsobených při provozu motorových vozidel (dr. Kyjovský, dr. Krym). 
	Na závěr dr. Pejchal připomíná, že 30.3.2007 na PF UK v Praze proběhne další konference k rekodifikaci soukromého práva, tentokrát na téma právnických osob. Pokud někdo (mimo ty zástupce ČAK, kteří byli jmenováni), má zájem, může se zúčastnit.
	Dále dr. Pejchal upozorňuje na komentář k Ústavě vydaný C.H.BECK – autoři: Sládek, Mikule, Sylová, s tím, že s ohledem na vynikající úroveň této publikace je namístě ji doporučit a to prostřednictvím web. stránek.
	
	Žádné další náměty k projednání nebyly, proto předseda poděkoval přítomným za účast, připomněl, že ve dnech 12.-13. dubna se koná společné zasedání SAK a ČAK na Slovensku a ve 13,30 hod. 16. schůzi představenstva ČAK ukončil. 




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

	









