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Usnesení 
představenstva České advokátní komory
ze dne 12. října 2004

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 10/1999 Věstníku, o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a průkazu advokátního koncipienta
Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), takto:

Čl. I
Změna usnesení č. 10/1999 Věstníku

	Usnesení představenstva České advokátní komory č. 10/1999 Věstníku, o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta a průkazu advokátního koncipienta, se mění takto:
1.	Čl. 1 a 2 znějí:
“Čl. 1
	Advokát nebo usazený evropský advokát prokazuje oprávnění k výkonu advokacie osvědčením o zápisu do seznamu advokátů nebo osvědčením o zápisu do seznamu evropských advokátů, vydaným advokátovi Českou advokátní komorou (dále jen “Komora”) podle § 5d zákona a usazenému evropskému advokátovi podle § 35m odst. 3 zákona (dále jen “osvědčení”).

Hostující evropský advokát prokazuje oprávnění k výkonu advokacie průkazem oprávnění splňujícím podmínky podle § 35k zákona.
Čl. 2
Advokát nebo usazený evropský advokát může oprávnění k výkonu advokacie prokázat též průkazem advokáta nebo průkazem evropského advokáta vydaným Komorou.”.
2.	V čl. 4 odst. 2 se za slova “do seznamu advokátů” vkládají slova “ , do seznamu evropských advokátů”.
3.	V čl. 5 odst. 1 písm. a) se za slova “ze seznamu advokátů” vkládají slova “ , ze seznamu evropských advokátů”.
4.	Čl. 5 odst. 2 zní:
“(2) Komora vrátí advokátovi (usazenému evropskému advokátovi) osvědčení a průkaz advokáta (průkaz evropského advokáta), které jí byly vráceny podle  odstavce 1 písm. b), bez odkladu po zániku pozastavení výkonu advokacie.”.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Dosud vydané průkazy evropského advokáta se považují za průkazy evropského advokáta vydané podle tohoto usnesení.

Čl. III
Účinnost
Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.
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