ČESKÁ ADVOKÁTNÍ
KOMORA

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA, NÁRODNÍ TŘ. 16, 110 00 PRAHA 1
Tel.: 02/24 91 36 06
Fax: 02/24 91 01 62

V Praze dne 25. 2. 2002
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
koncem října letošního roku se bude v Praze konat 3. sněm České advokátní komory, který mimo jiné zvolí i členy představenstva, kontrolní rady a kárné komise Komory.
Kandidátní listinu pro volby do těchto orgánů Komory sestavuje představenstvo. Poslední, tj.
2. sněm Komory uložil představenstvu, aby připravilo nový volební řád, podle něhož představenstvo zařadí na kandidátní listinu každého advokáta, jehož navrhne nejméně 50 dalších advokátů.
Volební řád je stavovským předpisem, který schvaluje sněm Komory a nemůže proto nabýt účinnosti dříve, než v den konání sněmu (vyhlášení volebního řádu ve Věstníku České advokátní komory zákon o advokacii nevyžaduje). Představenstvo se nicméně rozhodlo uspořádat volby do orgánů Komory – byť ještě za účinnosti stávajícího volebního řádu – v souladu se zmíněným
principem sestavování kandidátní listiny, který bude součástí nového volebního řádu.
Představenstvo proto vyzývá advokáty k předložení kandidátů do představenstva, kontrolní rady a kárné komise Komory, o jejichž volbě bude rozhodovat 3. sněm Komory, a to v souladu s následujícími pravidly:
1. Představenstvo je povinno zařadit na kandidátní listinu každého advokáta, kterého navrhne
dalších alespoň 50 advokátů, a to za podmínky, že návrh bude obsahovat:
a) jméno, příjmení a sídlo kandidáta
b) označení, do kterého orgánu Komory je kandidát navrhován. U představenstva a kontrolní
rady je třeba uvést, zda kandidát je navrhován na člena nebo náhradníka,
c) jména, příjmení a sídla všech advokátů, kteří návrh činí,
d) prohlášení kandidáta, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu Komory. Toto prohlášení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem kandidáta,
e) stručný životopis kandidáta, obsahující údaje o vzdělání a dosažených titulech, údaje o profesionální právnické činnosti, a to i mimo advokacii, údaje o členství v orgánech Komory, popřípadě v jiných právnických organizacích, včetně mezinárodních, a údaj o publikační činnosti a jazykových znalostech kandidáta. Tento životopis může být Komorou – zejména
v případě kandidátů na členy a náhradníky představenstva – zveřejněn spolu s ostatními materiály týkajícími se 3. sněmu Komory. Životopis musí být opatřen výslovným souhlasem
kandidáta s tímto zveřejněním a jeho úředně ověřeným podpisem.
2. Návrh musí být Komoře doručen nejpozději do konce měsíce května 2002.
3. Při předložení návrhů je třeba dbát na to, aby v den volby, tj. v den konání 3. sněmu Komory,
nebránila zvolení kandidáta skutečnost, že kandidát má pozastaven výkon advokacie (§ 9a odst. 1
písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů); pokud by tomu tak bylo, volba by nebyla platná.
Představenstvo upozorňuje, že je velmi pravděpodobné, že volba orgánů Komory na jejím třetím
sněmu bude probíhat již v souladu s novelou zákona o advokacii, která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Podle návrhu této novely nebude již
ke zvolení do orgánů Komory potřebná nadpoloviční většina hlasů advokátů přítomných na sněmu
(§ 42 odst. 5 zákona o advokacii v dosavadním znění), nýbrž ke zvolení postačí většina prostá.
Představenstvo České advokátní komory
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V Praze dne 25. 2. 2002
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
představenstvo České advokátní komory rozhodlo svolat

3. sněm České advokátní komory
na den 29. října 2002 v Praze.
Dovoluji si Vás informovat o zamýšleném programu této významné akce.

Program:
Úterý 29. 10. 2002
Místo konání:

Kongresový sál, Kongresové centrum Praha, Praha 4-Pankrác,
ul. 5. května 65 (stanice metra C – Vyšehrad).

8.00 – 9.00 hod.

Registrace účastníků sněmu.

9.00 – 18.00 hod.

Pracovní jednání sněmu, volba orgánů Komory a přijetí nových stavovských
předpisů.

Slavnostní zakončení sněmu:
Místo konání:

Obecní dům, Praha 1, U Prašné brány.

20.00 – 1.00 hod.

Koncert s následným pohoštěním ve všech prostorách Obecního domu.

Z kapacitních důvodů a pro zajištění odpovídajícího množství gastronomie obracíme se na
Vás s prosbou a žádostí o předběžné potvrzení své účasti na jednotlivých akcích sněmu a požadavku na ubytování mimopražských účastníků na připojeném registračním tiskopise nejpozději
do 15. 6. 2002, na adresu
Guarant Ltd., Opletalova 15, 110 00 Praha 1, tel. 02/8400 1444, fax 02/8400 1448, e-mail:
rajtorova@guarant.cz,
která akci organizačně zajišťuje. Při nedodržení termínu přihlášky nebude možné mimopražským účastníkům zajistit ubytování.
Na základě Vašich přihlášek bude Vám potvrzeno konkrétní ubytování a zaslána osobní pozvánka, která bude sloužit jako vstupenka na slavnostní akci.
N e p ř e h l é d n ě t e připojenou informaci představenstva ČAK k sestavování kandidátních listin pro 3. sněm ČAK v roce 2002!
S kolegiálním pozdravem.

Příloha: Informace k sestavování kandidátních listin
Registrační tiskopis

JUDr. Jiří Klouza
tajemník

R E G I S T R A Č N Í

T I S K O P I S

Příjmení, jméno
Adresa :
telefon/fax:
Zúčastním se:
a) Recepce pro čestné hosty

sám/sama

b) Pracovního jednání

sám/sama

c) Slavnostního zakončení

sám/sama

s doprovodnou osobou

s doprovodnou osobou

cena v Kč/noc

28. 10. 02

29. 10. 02

a) Hotel ADRIA
1/1 5 280 Kč
Václavské nám. 26, Praha 1 2/1 5 440 Kč

■
■

■
■

b) Hotel AXA
Na Poříčí 40, Praha 1

1/2 2 580 Kč
2/1 3 340 Kč

■
■

■
■

c) Hotel BARCELO
Na strži 32, Praha 4

1/1 4 500 Kč
2/1 4 800 Kč

■
■

■
■

d) Corinthia Towers
Kongresová 1, Praha 4

1/1 6 340 Kč
2/1 6 640 Kč

■
■

■
■

e) Hotel GLOBUS
Gregorova 2115, Praha 4

1/1 1 950 Kč
2/1 2 500 Kč

■
■

■
■

f) Parkhotel
Veletržní 20, Praha 7

1/1 2 700 Kč
2/1 3 400 Kč

■
■

■
■

ZVOLENOU VARIANTU OZNAČTE KŘÍŽKEM!

Mám zájem o ubytování:

V ceně za ubytování je zahrnuta snídaně a DPH.
Svou účast laskavě zakroužkujte, požadavky na ubytování vyznačte
a registrační tiskopis zašlete do 15. 6. 2002 na adresu: Guarant Ltd.,
Opletalova 15, 110 00 Praha 1, tel. 02/8400 1444, fax 02/8400 1448, e-mail:
rajtorova@guarant.cz,.

