

Usnesení 
představenstva České advokátní komory ze dne 15. dubna 2004
o poradních orgánech


Část první

Poradní orgány


Článek I.

Představenstvo České advokátní komory (dále představenstvo) zřizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění, tyto poradní orgány České advokátní komory (dále ČAK):

	Výbory, kterými jsou 


	výbor regionálních představitelů
	výbor rozpočtový a hospodářský
	výbor pro výchovu a vzdělávání
	výbor pro vnější vztahy a internetová rada

e)   výbor zástupců ČAK v mezinárodních advokátních organizacích

2)   Poradní orgány pro studijní a legislativní činnost, kterými jsou 

a) studijní a legislativní sekce (dále sekce), a to

	pro právo ústavní a správní

pro právo trestní
	pro právo občanské, rodinné a pracovní
	pro právo obchodní a úpadkové

pro právo duševního vlastnictví
pro advokátní tarif
	pro dějiny advokacie
	pro mezinárodní právo
	pro advokátní právo, stavovské předpisy  a legislativně technickou činnost


b) studijní a legislativní kolegium (dále kolegium)


3)   Redakční rada Bulletinu advokacie



Část druhá

Výbory

Článek II.
Výbor regionálních představitelů

	Výbor je složen ze všech regionálních představitelů jmenovaných představenstvem a z pověřeného člena představenstva. Předsedou výboru jmenuje  představenstvo pověřeného člena představenstva.  
	Výbor koordinuje činnost regionálních představitelů, zprostředkovává kontakty mezi ČAK a regionálními představiteli, podílí se na přípravě regionálních akcí, posuzuje požadavky vznášené z regionů na ČAK a předkládá představenstvu svá doporučení. 

Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby. 


Článek III.
Výbor rozpočtový a hospodářský

	Výbor je čtyřčlenný, jmenovaný představenstvem. Předsedu výboru jmenuje  představenstvo ze členů představenstva, další dva členy ze členů nebo náhradníků představenstva a jednoho člena ze členů Kontrolní rady ČAK na návrh této rady.
	Výbor vyhodnocuje podklady určené pro sestavování rozpočtu ČAK na příslušný kalendářní rok a pro jeho změny v průběhu roku, průběžně hodnotí čerpání rozpočtu a sociálního fondu ČAK, navrhuje úsporná a jiná opatření vztahující se k rozpočtu. Doporučuje představenstvu základní pravidla hospodaření s finančními prostředky ČAK v souladu s příslušnými stavovskými předpisy, v konkrétních případech navrhuje představenstvu ke schválení pravidla a podmínky výběru smluvních partnerů ČAK. 

Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby. Na jednání výboru přizve zástupce kárné komise nebo zkušební komise ČAK, jedná-li o rozpočtu ČAK nebo  pokud se projednávané body programu těchto komisí dotýkají. 

Článek IV.
Výbor pro výchovu a vzdělávání

	Výbor je pětičlenný, jmenovaný představenstvem ČAK. Předsedou výboru jmenuje představenstvo člena představenstva, ostatní členy na návrh předsedy s tím, že alespoň jeden člen musí být členem zkušební komise ČAK a alespoň jeden člen musí být regionálním představitelem ČAK. 

Výbor připravuje koncepci výchovy a vzdělávání advokátů a koncipientů pro představenstvo, navrhuje představenstvu ke schválení roční vzdělávací programy pro advokáty a koncipienty v rámci příslušných stavovských předpisů a podílí se optimalizaci vzdělávací soustavy v advokacii. 
Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby.


Článek V.
Výbor pro vnější vztahy a internetová rada

	Výbor je šestičlenný, jmenovaný představenstvem ČAK. Předsedu výboru jmenuje představenstvo ze členů představenstva, jedním členem výboru jmenuje představenstvo šéfredaktora Bulletinu advokacie a ostatní členy jmenuje představenstvo na návrh předsedy výboru. 

Výbor řídí šestičlennou internetovou radu jmenovanou představenstvem na návrh výboru. 
Výbor doporučuje představenstvu základní koncepci Bulletinu advokacie a webových stránek ČAK. Navrhuje představenstvu společně se šéfredaktorem BULLETINU ADVOKACIE složení redakční rady časopisu. Navrhuje představenstvu ke schválení zaměření mediální politiky ČAK obecně i pro určitá období, s přihlédnutím k potřebám reagovat na konkrétní situaci dotýkající se advokacie. Na žádost představenstva,  předsedy ČAK a ostatních orgánů ČAK, posuzuje nutnost a vhodnost zveřejnění oficiálních stanovisek ČAK ve sdělovacích prostředcích, spolupracuje se sdělovacími prostředky a provádí výběr vhodných prostředků pro vytváření pozitivního obrazu advokacie u veřejnosti.     
Výbor svolává jeho předseda pravidelně jednou měsíčně, jinak dle potřeby.


Článek VI.
Výbor zástupců ČAK v mezinárodních advokátních organizacích

	Výbor se skládá ze všech zástupců ČAK v mezinárodních organizacích advokátů a  z pověřeného člena představenstva. Předsedou výboru jmenuje představenstvo  pověřeného člena představenstva.

Výbor koordinuje činnost zástupců ČAK v mezinárodních organizacích advokátů, pomáhá zprostředkovávat kontakty mezi ČAK a mezinárodními advokátními organizacemi, podílí se na přípravě akcí ČAK s mezinárodním prvkem a doporučuje představenstvu opatření týkající se styků ČAK s mezinárodními advokátními organizacemi.  
	Výbor svolává jeho předseda pravidelně čtvrtletně, jinak dle potřeby.
   


Část třetí

Poradní orgány pro studijní a legislativní činnost

Článek VII.
Sekce

	Předsedy sekcí jmenuje představenstvo. Členy sekcí a předsednictva sekcí  jmenuje představenstvo na návrh předsedy sekce.

Sekce mají maximálně dvacet členů. 


	Sekce se scházejí jednou ročně za účelem zhodnocení studijní a legislativní činnosti ČAK v oborech své působnosti. Jinak se scházejí podle potřeby na žádost představenstva ČAK, Kontrolní rady ČAK, Kárné komise ČAK, Zkušební komise ČAK, předsedy kolegia nebo předsednictva té které sekce za účelem přijetí doporučujících stanovisek k důležitým právním a legislativním problémům, včetně problémů postavení advokátů, v oboru své působnosti. Jednání sekce svolává její předseda, který je oprávněn na jednání přizvat i další advokáty nebo i jiné odborníky z právní praxe i teorie.
	Předsednictva sekcí mají tři až pět členů. Scházejí se podle potřeby za účelem přijetí doporučujících stanovisek k právním a legislativním problémům, včetně problémů postavení advokátů v oboru nebo oblasti své působnosti, a to na žádost předsedy ČAK,  členů a náhradníků představenstva ČAK, předsedy Kontrolní rady ČAK, předsedy Kárné komise ČAK, předsedy Zkušební komise ČAK, tajemníka ČAK nebo z vlastní iniciativy. Jednání předsednictev jednotlivých sekcí svolávají předsedové sekcí. V případě potřeby mohou členové předsednictva sekce k výzvě jejího předsedy zaujmout stanovisko i písemně, telefonicky, telefaxem nebo elektronickou poštou. Předseda sekce je oprávněn na jednání předsednictva sekce  přizvat další členy sekce, případně i další advokáty nebo jiné odborníky z právní praxe i teorie.


Článek VIII.
Kolegium

	Kolegium tvoří předsedové všech sekcí.

Předsedu kolegia jmenuje představenstvo ČAK z předsedů sekcí.
Kolegium se schází k přijetí doporučujících stanovisek k právním a legislativním problémům, včetně problémů postavení advokátů, zásadního významu pro advokacii nebo k problémům přesahujícím obory nebo oblasti působnosti jednotlivých sekcí. 
Jednání kolegia svolává jeho předseda na žádost představenstva ČAK, předsedy ČAK nebo nejméně jedné třetiny předsedů sekcí. Kolegium může na své jednání přizvat členy sekcí nebo jiné advokáty a  odborníky z právní praxe i teorie.


Část čtvrtá

Redakční rada Bulletinu advokacie

Článek IX.

Postavení a činnost redakční rady upravuje zvláštní usnesení představenstva ČAK o Bulletinu advokacie.





Část pátá

Společná,  přechodná a závěrečná ustanovení


Článek X.
Společná ustanovení

Tam, kde se v tomto usnesení hovoří o jmenování do funkcí členů, předsedů a předsednictev  poradních orgánů, rozumí se tím i možnost odvolávání z těchto funkcí.
	 Předsedové poradních orgánů mohou v případě potřeby po vzájemné dohodě svolávat i společná zasedání těchto orgánů. 
	Činnost poradních orgánů po stránce organizační a administrativní zajišťuje kancelář ČAK.
Členství v poradních orgánech nezakládá bez dalšího oprávnění jednat za ČAK. K jednání za ČAK navenek musí být členové poradních orgánů zmocněni představenstvem nebo předsedou ČAK. Požadavky ke kanceláři ČAK vznášejí členové poradních orgánů prostřednictvím tajemníka nebo ředitele ČAK. 


Článek XI.
Přechodné ustanovení

Mají-li dosavadní sekce, působící ve stejných oborech jako sekce zřizované tímto usnesením, méně než dvacet členů, zůstávají dosavadní členové členy sekcí zřizovaných tímto usnesením. Představenstvo jmenuje předsedu sekce z dosavadních členů sekce nebo jiných osob a na jeho návrh jmenuje předsednictvo sekce a případně doplní sekci jmenováním  nových členů. 
Přesahuje-li počet členů některé dosavadní sekce, působící ve stejném oboru jako sekce zřizované tímto usnesením, dvacet, jmenuje představenstvo předsedu sekce z dosavadních členů nebo jiných osob a na jeho návrh jmenuje předsednictvo sekce a rozhodne, kteří z členů dosavadní sekce se členy sekce zřizované tímto usnesením nestanou. Rozděluje-li se náplň činnosti dosavadních sekcí mezi více sekcí, mohou si dosavadní členové dotčené sekce zvolit, do které ze sekcí  zřizovaných tímto usnesením přejdou. Měl-li by tímto postupem přesáhnout počet členů některé sekce dvacet, rozhodne představenstvo na návrh předsedy dotčené sekce, kteří z členů dosavadních sekce se členy sekcí zřizovaných tímto usnesením nestanou.  


Článek XII.

	Zrušuje se usnesení představenstva ČAK ze dne 7.4.2003 o organizaci studijní a legislativní činnosti a všechna dosavadní usnesení představenstva o postavení a  činnosti poradních orgánů ČAK. 



Článek XIII.

	Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004



JUDr. Vladimír Jirousek
předseda 
České advokátní komora

