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Usnesení 

představenstva České advokátní komory 
ze dne 12. dubna 2005,

 kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, ve znění pozdějších stavovských předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) a § 25a odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. 1
Změna usnesení č. 9/2004 Věstníku
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2004 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 11/2004 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2005 Věstníku se mění takto:
1.	Za článek 16 se vkládá nový článek 16a, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

“Čl. 16a
	Na žádost osoby, která prokáže právní zájem na použití prohlášení jako veřejné listiny též mimo území České republiky, opatří Komora prohlášení učiněné v souladu se zákonem a tímto usnesením svým vyšším ověřením v českém jazyce podle vzoru, který je přílohou tohoto usnesení (dále jen “vyšší ověření”). 
	Vyšší ověření provádí jménem Komory předseda Komory nebo jím pověřený místopředseda Komory anebo tajemník Komory.  

Listina s vyšším ověřením musí být pevně spojena s listinou nebo listinami opatřenými prohlášením; spojení musí přikryto uzávěrou, opatřenou razítkem Komory a podpisem toho, kdo vyšší ověření provedl, a to tak, aby razítko a podpis byly vždy umístěny zčásti na uzávěře a zčásti na listině samé.
	Komora vyměřuje a vybírá za vyšší ověření správní poplatek ve výši stanovené příslušnými právními předpisy; poplatek se platí kolkovou známkou. 3)
-----------------------------
3) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
	Provedení vyššího ověření zaznamená Komora v knize evidence vyšších ověření, která je vedena v sídle Komory. Závazný obsah knihy evidence vyšších ověření stanoví předseda Komory.

2.	Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

“Příloha č. 2 k usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2004 Věstníku


Vzor vyššího ověření prohlášení o pravosti podpisu

Kolková známka v hodnotě 100 Kč

   česká advokátní komora
	

Vyšší ověření prohlášení advokáta o pravosti podpisu podle       § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Česká advokátní komora tímto potvrzuje, že připojené prohlášení o pravosti podpisu podle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “prohlášení”) bylo dne ...............  řádně učiněno advokátem (usazeným evropským advokátem) .................., zapsaným v seznamu advokátů  (seznamu evropských advokátů) pod ev. č. .............., a že tento advokát byl v době, kdy prohlášení učinil, oprávněn k výkonu advokacie na území České republiky. 
Záznam o vyšším ověření shora uvedeného prohlášení je zapsán v knize evidence vyšších ověření vedené Českou advokátní komorou pod ev. č. .......... .

							Za Českou advokátní komoru
								....................
								
     (otisk razítka ČAK)”.	




                                                                       Čl. 2
Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku.




JUDr. Vladimír Jirousek
předseda
České advokátní komory                                                      

