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Návrh
Usnesení sněmu 
č.    /2005 Věstníku
ze dne   . října 2005,
o fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory
Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), takto:
ČÁST první
Fond České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů
Čl. 1
Zřízení fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů a jeho tvorba
Zřizuje se fond České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů (dále jen “fond”).
	Fond je tvořen 
	odvody advokátů, usazených evropských advokátů (§ 35l odst. 1 zákona) a veřejných obchodních společností, zřízených k výkonu advokacie (§ 15 zákona) za podmínek, stanovených tímto usnesením (čl. 6)
	splátkami z půjček poskytnutých z fondu (čl. 2 odst. 4),
prostředky z vrácených příspěvků poskytnutých z fondu (čl. 2 odst. 3),
	peněžitými dary poskytnutými Komoře, pokud dárce prohlásí, že mají být příjmem fondu,
úroky nebo jinými přírůstky k prostředkům fondu.
Čl. 2
Používání fondu
Prostředků fondu lze použít
	na financování výchovných a vzdělávacích akcí pořádaných Českou advokátní komorou (dále jen “Komora”) pro advokátní koncipienty,
	na příspěvky advokátním koncipientům na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na odborných školeních, seminářích a jiných výchovných a vzdělávacích akcích (dále jen “příspěvek”)

na poskytování půjček advokátním koncipientům na další vzdělávání (dále jen “půjčka”).
	Příspěvek nebo půjčku lze poskytnout jen na písemnou žádost advokátního koncipienta doručenou Komoře. Žádost musí obsahovat okolnosti, které mají být důvodem k poskytnutí příspěvku nebo půjčky; existenci těchto okolností je žadatel povinen prokázat. K žádosti je advokátní koncipient rovněž povinen přiložit stanovisko svého zaměstnavatele k poskytnutí příspěvku nebo půjčky. Na poskytnutí příspěvku nebo půjčky není právní nárok.
	Příspěvek se zásadně poskytuje jednorázově; příspěvek ve formě stipendia je možné poskytnout pouze výjimečně, a to s přihlédnutím k potřebám advokacie. Při poskytnutí příspěvku je advokátní koncipient povinen se písemně zavázat k vrácení příspěvku Komoře v jí stanovené lhůtě, jestliže dojde k jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 zákona nebo podle § 37 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona, anebo jestliže mu byl  pozastaven výkon právní praxe podle § 37 odst. 5 zákona. Ze závažných důvodů může vrácení příspěvku nebo jeho části prominout předseda Komory (dále jen “předseda”) na základě řádně odůvodněné písemné žádosti toho, kdo je k vrácení příspěvku povinen.
Půjčka je poskytována na základě smlouvy o půjčce, písemně uzavřené mezi advokátním koncipientem a Komorou; součástí smlouvy musí být stanovení účelu a doby splatnosti půjčky, která nesmí být delší než pět let. Ve smlouvě o půjčce musí být dále uvedeno, že pokud se advokátní koncipient nedohodne s Komorou jinak, zavazuje se v případě vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů nebo pozastavení výkonu právní praxe z důvodů uvedených v odstavci 3 věta druhá, půjčku nebo její zbytek splatit do tří měsíců ode dne vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů nebo ode dne pozastavení výkonu právní praxe. Půjčka je bezúročná; další půjčka může být poskytnuta teprve po splacení předchozí půjčky. Použije-li advokátní koncipient prostředků získaných z půjčky k jinému účelu, než ke kterému mu byla půjčka poskytnuta, je povinen splatit půjčku nebo její zbytek do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy Komory ke splacení půjčky; advokátnímu koncipientovi nebude v takovém případě další půjčka zpravidla poskytnuta.
Čl. 3
Hospodaření s fondem
O použití prostředků fondu rozhoduje představenstvo Komory (dále jen “představenstvo”).
	Představenstvo je oprávněno pověřit předsedu, aby rozhodoval o použití prostředků fondu na základě představenstvem stanovených zásad.

Čl. 4
	Prostředky fondu se evidují odděleně od ostatních prostředků Komory.

	Prostředky fondu se zpravidla ukládají na samostatném účtu u bank.

Čl. 5
	Předseda předkládá představenstvu do konce dubna každého roku zprávu o hospodaření s fondem v předchozím kalendářním roce; jedno vyhotovení zprávy předloží předseda na vědomí předsedovi kontrolní rady.

	Předseda uveřejní ve Věstníku České advokátní komory podstatné údaje ze zprávy o hospodaření s fondem podle odstavce 1 v rámci zprávy o hospodaření s majetkem Komory. 

Čl. 6
Výše a splatnost odvodu do fondu
Odvod do fondu (dále jen “odvod”) jsou povinni platit advokáti, usazení evropští advokáti (§ 35l odst. 1 zákona)  a veřejné obchodní společnosti zřízené k výkonu advokacie (§ 15 zákona), zaměstnávající advokátní koncipienty podle § 37 odst. 1 písm. e) zákona (dále jen “povinný advokát”).
	Výše odvodu povinného advokáta za jednoho zaměstnávaného advokátního koncipienta činí za jeden kalendářní rok   ........  Kč.
	Pokud pracovní poměr advokátního koncipienta k povinnému advokátovi netrval celý kalendářní rok, činí výše odvodu 1/12 částky, stanovené podle odstavce 2, za každý započatý měsíc trvání pracovního poměru advokátního koncipienta k povinnému advokátovi.

Odvod podle odstavců 1 a 2 je splatný do 20. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém povinný advokát zaměstnával advokátního koncipienta. 
Způsob placení odvodu stanoví představenstvo. Představenstvo je oprávněno upravit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České advokátní komory výši odvodu podle odstavce 2 v návaznosti na míře inflace zjištěné Českým statistickým úřadem.
Čl. 7
Přechodné ustanovení
Za rok 2005 činí výše odvodu 2/12 částky stanovené v čl. 6 odst. 5.

ČÁST ruhá
Změna usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku
Čl. 8
Usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 3/2002 Věstníku, se mění takto:
1.	V čl. 6 písm. b) se slova “a advokátní koncipienty” zrušují.
2.	V čl. 8 odst. 1 se slova “a advokátním koncipientům” zrušují.
3.	V čl. 8 odst. 2 se slova “nebo advokátního koncipienta” zrušují.
4.	V čl. 14 se odst. 2 se slova “v odstavci 1 písm. c) a d)” nahrazují slovy “v odstavci 1 písm. d).

ČÁST třetí
účinnost
Čl. 9
Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

