aktuality

BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2012

Datové schránky
pro advokáty – jak na to
III. Důležité datum roku 2012 – 1. 7. 2012:
zřízení datových schránek advokátům
S příchodem nového roku se v médiích objevují různé
úvahy nad tím, co nám rok 2012 přinese. Pro advokáty je
to mimo jiné rok, kdy jim budou zřízeny datové schránky.
Než se pustíme do samotného popisu, jak datová schránka vypadá, jak přijmout (a případně odeslat) datovou zprávu, pojďme si říct, jakým způsobem toto zřizování bude
vypadat a na co se máte připravit.

Kdo zřídí datovou schránku? Kdy mohu očekávat
přístupové údaje?
Datovou schránku advokátovi (tedy datovou schránku podnikající fyzické osoby – advokáta) zřídí Ministerstvo vnitra ČR.
Protože dikce zákona neumožňuje tento krok uspíšit, stane se
tak skutečně až dne 1. 7. 2012. Ministerstvo vnitra ČR vygeneruje pro všechny advokáty přístupové údaje a odešle je advokátům do vlastních rukou do sídla jejich advokátní kanceláře.
Není důvod bát se kolapsu při rozesílání přístupových údajů
– zástupci Ministerstva vnitra ČR ubezpečili Českou advokátní komoru, že jsou na rozesílání připraveni a nepředstavuje
pro ně administrativní zátěž, která by vedla ke kolapsu (ostatně ten se nekonal ani při rozesílání přístupových údajů orgánům veřejné moci a právnickým osobám v červenci 2009).
Důležité je tedy uvědomit si, že datová schránka vám bude zřízena automaticky, není tedy třeba nikam chodit a nic zařizovat!
Jediné, co můžete pro zdárný průběh celé akce udělat, je
kontrola vašich údajů, které eviduje ČAK – pro doručení je
zvlášť důležité, abyste měli na odboru matriky ČAK správně
nahlášena data o sídle vaší advokátní kanceláře. Pokud kontrolou svých údajů v seznamu advokátů na webu ČAK zjistíte chybu, správné údaje o změně sídla kanceláře zašlete:
xpísemně na adresu: Česká advokátní komora, odbor
matriky, Národní tř. 10, Praha 1, 110 00
xelektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na:
matrika@cak.cz
Přístupové údaje tedy může advokát očekávat
3. až 4. 7. 2012 (doručované do vlastních rukou do sídla
vaší advokátní kanceláře prostřednictvím České pošty).

Co se stane v případě, že si advokát nepřevezme
přístupové údaje?
Pokud se stane, že si advokát z jakéhokoliv důvodu zásilku nepřevezme, bude uložena 10 dní na spádové poště.
Pokud nevyužije ani tuto dobu k vyzvednutí zásilky, je tato
zásilka doručena! (uložením) a od okamžiku tohoto typu
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doručení je za 15 dní datová schránka zpřístupněna (a tedy
plně funkční!). Upozorňujeme tedy na tuto skutečnost a apelujeme na vás, abyste si přístupové údaje převzali!
Nedojde-li k vyzvednutí zásilky, putuje tato zásilka zpět
k odesílateli, kterým je Ministerstvo vnitra ČR. V takovém
případě advokátovi nezbyde nic jiného, než navštívit nejbližší
CzechPoint a požádat o vygenerování nových přístupových
údajů (není tedy možné se přístupových údajů domáhat přímo na Ministerstvu vnitra ČR). Pokud vám budou vygenerovány nové přístupové údaje, ty původní přestanou platit.
Pokud si advokát nepřevezme přístupové údaje k datové
schránce, budou uloženy 10 dní na spádové poště. Pokud
si je nevyzvedne do těchto deseti dnů, musí požádat nejbližší CzechPoint o nové přístupové údaje (s vědomím,
že nestihne-li to do 15 dnů od doručení uložením, datová
schránka je zpřístupněna a plně funkční).

Co se stane v případě, že už datovou schránku jako
podnikající fyzická osoba zřízenu mám?
Pokud již máte zřízenu datovou schránku jako podnikající
fyzická osoba (skutečně tento typ, nejedná se o schránky fyzických osob, ani právnických osob), tato datová schránka vám
zůstává a nebude vám zřizována nová. Od 1. 7. 2012 budou
tedy zřízeny datové schránky pouze těm advokátům, kteří ji do
této doby neměli. Jedinou změnou budou názvy již existujících
datových schránek, které budou upraveny do jednotného formátu. Advokáti budou mít ovšem stále stejné ID schránky a nepřijdou o svá data, která už v těchto datových schránkách mají.
Pro ty advokáty, kteří již mají zřízenu datovou schránku, se nic nemění a jejich přístupové údaje a údaje o datové schránce (její ID) platí dál.

Mám již zřízenu datovou schránku jako insolvenční
správce. Bude mi zřízena i datová schránka advokáta?
Ano, skutečně je tomu tak – ve filozofii datových schránek je zakotveno, že datová schránka odpovídá předmětu
činnosti. Budete-li tedy chtít použít datovou schránku jako
advokát, musíte danou zásilku odeslat z datové schránky advokáta. Stejně tak, chcete-li odeslat zprávu jako insolvenční
správce, musíte k tomu využít odpovídající datovou schránku. Je krátkozraké domnívat se, že zdánlivé opomenutí tohoto pravidla budou nadále některé orgány veřejné moci
tolerovat. Zavedená praxe se může ze dne na den změnit.
Stejně tak, je-li vám doručováno jako advokátovi, nemělo by vám být doručeno do datové schránky insolvenčního
správce; takové doručení je chybné.
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Vykonáváte-li advokacii a jste-li zároveň insolvenčním
správcem, musíte obhospodařovat dvě datové schránky.

Kdy mohu očekávat první datové zprávy doručované
do datové schránky?
Datové zprávy můžete očekávat od okamžiku, kdy se poprvé přihlásíte do datové schránky. Vaše datová schránka se
ostatním jeví jako funkční (a dá se vyhledat v seznamu datových schránek) ve chvíli jejího zpřístupnění, tedy ve chvíli,
kdy se do datové schránky poprvé přihlásíte. Nemusíte se
tedy bát, že by vám důležité datové zprávy chodily i ve chvíli, kdy si teprve vyzvedáváte své přístupové údaje.
Datové zprávy vám budou doručovány od chvíle zpřístupnění datové schránky – tedy od chvíle, kdy se do datové schránky poprvé přihlásíte.
Máte otázky k datovým schránkám? Neváhejte se na nás
obrátit! Pište své dotazy na e-mail datoveschranky@cak.cz.
Na dotazy budeme odpovídat, odpovědi na nejčastější dotazy budou umístěny na úvodní stránce webu ČAK pod banner
„Datové schránky a advokáti – jak na to“. Zde postupně najdete také všechny informace, které budeme publikovat v tomto seriálu k datovým schránkám.
 odbor vnějších vztahů ČAK
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