
Usnesení
představenstva České advokátní komory ze dne 15. dubna 2004
o vydávání  časopisu Bulletin advokacie


Článek 1

	Představenstvo České advokátní komory (dále jen představenstvo) rozhodlo podle ust. § 44 odst. 4, písm. i) zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, v platném znění, o vydávání časopisu Bulletin advokacie (dále jen časopis).

Článek 2

	Časopis je periodickým tiskem ve smyslu § 3, písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

Článek 3

	Vydavatelem časopisu je Česká advokátní komora (dále jen Komora), která odpovídá za jeho obsah (§ 4 tiskového zákona). 

Článek 4

Časopis je obsahově zaměřen zejména na uveřejňování odborných článků a diskusních příspěvků ve všech oborech práva se zvláštním zřetelem na právo advokátní a postavení advokátů, dále na uveřejňování informací z odborného tisku a sdělovacích prostředků týkajících se advokacie a justice, o činnosti orgánů Komory, o poznatcích z kárné praxe,  o judikatuře a další informace podle uvážení redakční rady časopisu. V časopise jsou zveřejňovány materiály podle požadavků představenstva.


Článek 5

	Představenstvo stanoví periodicitu časopisu, jeho náklad a na návrh šéfredaktora  honorářový řád. Schvaluje nakladatele časopisu s nímž uzavírá smlouvu zajišťující kompletní výrobu a distribuci časopisu. Obstaráváním inzertní části může smluvně pověřit specializovanou agenturu. 

Článek 6

	Časopis řídí redakční rada jmenovaná představenstvem v čele s šéfredaktorem, který odpovídá představenstvu za obsah časopisu. Na společný návrh tiskového výboru Komory a šéfredaktora jmenuje představenstvo redakční radu tak, aby v ní byli zastoupeni významní odborníci z těch oborů práva, které jsou významné pro výkon advokacie a z dějin advokacie, jak z řad advokátů, tak i jiných odborníků z teorie i praxe.



Článek 7

	Činnost redakční rady po stránce organizační a administrativní zajišťuje Kancelář komory.

Článek 8

	Dosud Komorou vydávaný časopis Bulletin advokacie se považuje za časopis i podle tohoto usnesení. Zachovává si registraci Ministerstva kultury ČR z 15.4.1993, čj. 4405/93, Českým národním střediskem ISTS přípisem ze 17.5.1993, přidělené číslo ISSN-1210-6348 a povolení k podávání novinových zásilek České pošty s.p., Ředitelství pošt Praha, o.z. z 13.4.1993, zn. NP 592/93.

Článek 9

	Dosavadní redakční rada časopisu  zůstává ve stejném složení i po účinnosti tohoto usnesení do doby, než bude jmenována redakční rada v jiném složení.

Článek 10

	Zrušují se všechna dosavadní usnesení představenstva týkající se časopisu a jeho redakční rady.


Článek 11

	Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004




JUDr. Vladimír Jirousek
předseda
 České advokátní komory

