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úvodník

Úvodník „datovkový“

N

epochybně se mnou bude každá kolegyně a každý kolega souhlasit v tom,
že doručování listin je jednou z nejdůležitějších
„technických“ činností chodu kanceláře každého advokáta. Řádné a kvalitní doručení mívá obvykle za následek počátek běhu lhůt pro provedení
úkonu, a lhůty jsou, jak známo, institut velmi zrádný.
Vypadá to, že současná právní úprava
klasického poštovního doručování, léty
ověřeného a navýsost detailně, zejména
v občanském soudním řádu upraveného, se znelíbila a bude nahrazena doručováním navýsost neověřeným a nijak
detailně neupraveným, totiž doručováním do datové schránky.
Počínaje dnem 1. 7. 2012 budou všem advokátům povinně zřízeny datové schránky, do nichž budou muset orgány státní moci a správy advokátům doručovat. Jde o právní úpravu, kterou jsme si jako advokáti nevymysleli, kterou
jsme neprosazovali a se kterou se, bohužel, musíme smířit.
Zda budou datové schránky opravdu znamenat zamýšlenou „revoluci v doručování“, nejsem schopen posoudit, ale
to, že tento způsob doručování s sebou přinese mnoho problémů, vím už nyní. V současné době má datovou schránku dobrovolně zřízeno zhruba 700 advokátů a první zkušenosti s jejím užíváním zatím nejsou nijak valné. Dochází
k vadnému doručování osobám téhož jména, k problémům
při doručování obsáhlejších úředních dokumentů a listin,
k problémům s přenosy velkého množství dat apod.
Česká advokátní komora chce v každém případě vyjít advokátům vstříc a pomoci advokátům zvládnout nápor přechodu z doručování poštovního na doručování do datových
schránek. Připravujeme proto komplexní systém vzdělávání
a osvěty, který se bude skládat nejen z přednášek, ale také
z instruktážního krátkého filmu, série odborných článků,
webové nápovědy a dalších. Tento systém počítá i s možností proškolování tzv. „středního advokátního personálu“, tj.
sekretářek, asistentek, tajemnic i dalších – nedělám si iluze o tom, že si budou všichni advokáti své datové schránky spravovat osobně.
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Z vlastní zkušenosti vím, že samotné ovládání datové
schránky není nijak problematické, a pokud datová schránka funguje, je doručování poměrně pohodlné. Větším problémem zdá se býti pořizování a obsluhování tzv. digitálního podpisu (který se generuje na základě kvalifikovaného
certifikátu), kdy nakládání s ním je relativně komplikovanější. Stále více a více advokátů využívá jako úložiště tohoto certifikátu čip na naší nové identifikační kartě.
Současně s výše uvedeným ČAK připravuje ve spolupráci s ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti
i cyklus společných seminářů, zaměřených na řešení praktických problémů, které s sebou praxe v užívání datových
schránek přinese.
Jako předseda ČAK píšu úvodník obvykle v situaci, kdy
advokacii vznikl nebo vzniká nějaký problém. Doufejme,
že systém datových schránek se takovým problémem nestane a zmíněné pravidlo se poruší.

JUDr. MARTIN VYCHOPEŇ,
předseda ČAK

3

