Zápis
ze zasedání trestní sekce ČAK ze dne 15.9.2004

Přítomni: dr. Paláček, dr. Střížová, dr. Pejchal, dr. Fürst, dr. Mandák, dr. Kovářová, dr. Kocina, dr. Ježek, dr. Kyjovský, doc. Pipek, dr. Sokol, dr. Palkoska, dr. Herczig, dr. Lžičař

Omluveni: viz prezenční listina

Hosté: plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, ředitel policie ČR MŘ Brno

1. Zahájení zasedání provedl dr. Paláček a uvítal hosta dr. Vaňka

2. JUDr. Vaněk podal podrobnou informaci o navrhovaném řešení postupné elektronizaci trestního spisu. Tento systém nyní zavádí do provozu MŘ Brno, systém umožňuje nové formy dozorování a předávání spisovému materiálu státnímu zástupci, obhájcům, soudcům atd. i mezi jednotlivými  součástmi policie. Dr. Vaněk předvedl i demoverzi v počítačové podobě s praktickou ukázkou zpracování případu a vzbudil značný zájem u přítomných doplněný spoustou  otázek i podnětů pro doplnění a další vývoj systému.

Dr. Vaněk se poté obrátil na ČAK se žádostí o vyjádření k navrhovanému systému, bylo mu doporučeno, aby žádost adresoval nikoli trestní sekci, ale přímo ČAK a písemně. Trestní sekce  považuje nápad Městského ředitelství za přínosný, pokud se bude odvíjet od právního základu, v opačném případě by bylo třeba novelizovat trestní řád.

3. Návrh věcného záměru nového trestního řádu:

Program pokračoval diskusí nad připomínkami ČAK, podle sdělení dr. Paláčka bude návrh přeložen do parlamentu do prvního čtení. 

- dr. Ježek hovořil o přípustnost důkazů i protizákonně provedených. Zpracuje materiál písemně a tento bude přílohou zápisu.

- dr. Mandák – zakotveno právo i jen podezřelého na advokáta
- dr. Sokol – zaslal připomínky písemně. Napadá telefonické odposlechy rozhovorů mezi advokátem a obhájcem, a ochrana soukromí. Z návrhu novely by měl vypadnout odkaz na mezinárodní smlouvy.

- doc. Pipek – bude potřeba globálně vyřešit VZ TŘ k Ústavě a mezinárodnímu právu

- dr. Palkosta – připomínka k novele trestního řádu o způsobu ustanovení obhájce, Navrhuje, aby stejné důsledky mělo i určení advokáta komorou. Následuje další debata v souvislosti s narůstajícím množstvím žádostí o určení advokáta ČAK.

Po polední přestávce diskuse pokračuje o trestním stíhání právnických osob, účastníci tlumočí své názory a připomínky, výhrady a nedostatečnou provázanost s dalšími právními předpisy, zejména obchodněprávními.

- dr. Ježek – vznáší dotazy a připomínky k novele (§ 104 – nebezpečí v souvislosti se zabavení věci, vlastně došlo k rozšíření podmínek pro zabrání věcí). Po diskusi se navrhuje upravit část ustanovení v odst. 3. Dále zabití z nedbalosti (§ 116) – došlo ke zdvojnásobní současné sankce ve srovnání se současným § 224 tr. zákona.

- dr. Fürst – vznáší námitku, že se zavádí odpovědnost za zavinění, ale sankce za následek

- dr. Ježek – námitka k nekalé soutěži (co to je nedovolené riziko) § 306 a násl. – oproti stávající situaci i rozšiřuje pojem na “v souvislosti s podnikáním”, což znamená i při jakémkoli soukromém obchodě.

- dr. Bobek – vznáší dotaz, zda někdo neslyšel něco o novém poslaneckém návrhu ohledně vazeb. Takovou informaci však zatím žádný z kolegů nemá.

- dr. Palkoska – informuje o vlastní zkušenosti v souvislosti s výslechem klienta ve     
                     vazbě	

Následovala diskuse na téma rozhodování o vazbě ve veřejném zasedání po podání stížnosti ve světle nálezu Ústavního soudu a judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

- dr. Kocina – diskutuje nad záměrem trestní odpovědnosti právnických osob, dle jeho názoru je nekoncepční ve vztahu ke správnímu trestání, např. co souběh odpovědnosti právnických osob a správních deliktů), úprava je nedostatečná.

- dr. Fürst – úprava není propojená s konkurzním řízením

Závěr: navrhovaná úprava je problematická a nesystémová, obsahuje nesoulad s konstrukcí správního trestání s objektivní odpovědností. Např. proč Česká národní banka je vyloučena z trestní odpovědností? Doporučení: informace poslancům, lobbing.

4. Různé

dr. Kovářová – nastiňuje advokáta dotaz ohledně ustanovování po novele trestního řádu. K tomuto bodu následuje velká diskuse (dr. Palkoska sděluje, že stále zaznamenává nevyrovnané ustanovování, vyjadřuje přesvědčení o tom, že do budoucna se bude situace zlepšovat, ale ČAK by měla působit, aby docházelo k evidenci v rámci Krajského soudu, nikoli okresního soudu.)

dr. Mandák – výborné by bylo, kdyby mohli regionální představitelé nahlížet do seznamu. Doporučujeme projednat s regionálními představiteli. Zajistí dr. Kovářová

dr. Střížová – informuje o nárůstu žádostí o určení advokáta ČAK pro účely dovolání. Dr. Fürst odpovídá a doporučuje odkázat na ustanoveného obhájce event. obhájce, který v té věci obhajoval, který je dle trestního řádu oprávněn dovolání podat, a zná materii. Pokud klient i přes poučení advokáta o poplatku za bezdůvodně podané dovolání ve výši 10.000 Kč nebo neúspěchu na podání dovolání trvá, pak je třeba podat dovolání.

dr. Paláček – podal informaci o přípravě stavovského předpisu k vyhledávání důkazů obhájci, předběžně projednáno s Nejvyšším státním zastupitelstvím, návrh má ČAK k dispozici, komentář podal dr. Růžička (25 stran). NSZ podporuje oprávnění advokátů.

Jednání trvalo od 9.30 – 16.20 hod.

							zapsala JUDr. Daniela Kovářová




