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iV zjazd czeSkiej izby adwokackiej – praga, 
21 października 2005 r.

Tradycyjnie już, w zjazdach narodowych adwokatur, odbywających się w poszczegól-
nych krajach Europy środkowej, uczestniczą w charakterze gości przedstawiciele polskiej 
palestry. W wieczór poprzedzający rozpoczęcie dorocznych obrad Czeskiej Izby Adwo-
kackiej jej prezes, dr Vladimir Jirousek gościł w siedzibie samorządu kilkunastoosobową 
grupę zagranicznych uczestników zjazdu. Oprócz delegatów polskiej Naczelnej Rady Ad-
wokackiej byli tam obecni goście ze Słowacji, Chorwacji, Macedonii, Saksonii oraz Irlandii 
(przy czym jej delegat, John Fish, były Prezydent CCbE, był zarazem przedstawicielem tej 
organizacji). Spotkanie było poświęcone zapoznaniu obecnych z aktualnymi problemami 
adwokatury czeskiej. Należą do nich w szczególności: konieczność zapewnienia szkoleń 
na należytym poziomie rosnącej wciąż liczbie aplikantów; zagadnienia organizacyjne i dy-
scyplinujące związane z doskonaleniem zawodowym adwokatów; dylematy odnoszące 
się do postulatów tworzenia terytorialnych izb adwokackich biorące początek z faktu, iż 
dotychczas w Republice Czeskiej nie istnieją odpowiedniki okręgowych rad adwokackich w 
polskim rozumieniu. Całość tych zagadnień łączy w oczywisty sposób zagadnienie kosztów 
i źródeł ich pozyskiwania.

W ramach spotkania zagranicznym gościom zaprezentowano niedawno otwarte Cen-
trum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, mieszczące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
siedziby È eskiej Komory. Składa się ono z dwóch dużych i trzeciej, mniejszej – sal wykła-
dowych wraz z zapleczem. Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane i urządzone 
w ultranowoczesny sposób. Prezes È AK Vladimir Jirousek (adwokat z Ostrawy, który do-
brze rozumie i nieźle mówi po polsku) prezentował je z nieukrywaną dumą, jako inicjator 
tej inwestycji. Przy tej okazji odbyła się również „międzynarodowa premiera” niedawno 
skomponowanego hymnu czeskiej adwokatury, którego pierwsze takty są cytatem z utworu 
Jana Nepomucena Kaòki. Trzeba bowiem przypomnieć, że pobliska główna siedziba Izby 
mieści się w tzw. Pałacu Kaòki – zwanym tak od nazwiska donatora. Ten zaś, nie tylko że 
był dobrym kompozytorem (tworzącym w charakterystycznym dla romantyzmu tzw. stylu 
brillant), ale i znanym adwokatem, a do grona jego klientów zaliczał się między innymi 
Ludwig van beethoven.
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Zgodnie z czeskim ustawodawstwem w Zjeździe ma prawo (i korporacyjny obowiązek) 
brać udział każdy adwokat wpisany na listę w tym kraju. Nota bene, kolegom z Republiki 
Słowackiej służy ułatwiony tryb wpisu w Czechach – skąd bierze się relatywnie wysoka 
liczba Słowaków mających uprawnienia zawodowe w sąsiednim państwie, łącznie z pełnią 
praw korporacyjnych. Liczba uczestników zgromadzenia zatem może maksymalnie osiąg-
nąć ponad dwa tysiące, praktycznie jednak na listę obecności wpisuje się co rok około 
ośmiuset uczestników, co – wobec braku regulacji dotyczących quorum – umożliwia ważne 
odbycie Zjazdu. 

Otwarcia obrad dokonał Prezes È AK, który następnie przekazał prowadzenie obrad wy-
branemu w drodze aklamacji Prezydium Zjazdu. Początkowej części obrad przewodniczył 
dr Karel È ermák, wieloletni były Prezes samorządu czeskiej adwokatury i były Minister 
Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. 

Gośćmi Zjazdu byli między innymi: Prezes Sądu Konstytucyjnego dr Pavel Rychetský i dr 
Stanislav balík, sędzia zasiadający w tymże Sądzie, do niedawna – Prezes Czeskiej Izby Ad-
wokackiej, przedstawiciele Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Kra-
jowej Izby Notarialnej, oraz dr Pavel Nìmec – Minister Sprawiedliwości, który wygłosił prze-
mówienie. Podkreślił w nim dobrą, wieloletnią współpracę władz samorządu adwokackiego 
z Ministerstwem. Z satysfakcją skonstatował, że wiele projektów przygotowanych przez 
organa palestry stało się prawem lub toczą się na ich kanwie prace legislacyjne. Wspomniał, 
że obecnie opracowywany jest w Izbie Poselskiej projekt ustawy, która miałaby poszerzyć 
wachlarz dopuszczalnych organizacyjnych form wykonywania zawodu. Całe wystąpienie 
ministra było utrzymane w tonie autentycznej życzliwości i zrozumienia dla problemów 
adwokatury. 

Zgodnie ze zwykłym sposobem procedowania, rozpoczęcie właściwej części Zjazdu 
było poprzedzone przyjęciem porządku obrad, przy czym jego akceptacja w głosowaniu 
nastąpiła po spontanicznej wymianie poglądów pomiędzy Prezydium Zjazdu a grupą jego 
uczestników, starającą się przeforsować, by dyskusja poprzedzała sprawozdania kadencyjne 
organów adwokatury. Ostatecznie Zjazd toczył się według planu zaproponowanego przez 
ustępujące władze, a z miesięcznym wyprzedzeniem opublikowanego w miesięczniku Bul-
letin adwokacie – gdzie przedstawiono również kandydatury do organów samorządu oraz 
projekty uchwał.

W wygłoszonym sprawozdaniu z działań samorządu za okres od 2002 do 2005 roku, 
dr Vladimir Jirousek skoncentrował się na pięciu zagadnieniach, które według jego słów 
stanowiły priorytety działalności organów adwokatury. były to:

–  przygotowanie adwokatury jako całości oraz pojedynczych adwokatów do działania 
w rzeczywistości zmienionej przystąpieniem Republiki Czeskiej do UE, a polegające 
na aktywnym uczestnictwie w przygotowywaniu odpowiednich zmian legislacyjnych, 
uczynieniu adwokatów konkurencyjnymi w stosunku do prawników zagranicznych i 
położeniu dużego nacisku na doskonalenie zawodowe;

–  aktywne uczestnictwo w budowaniu porządku prawnego Republiki Czeskiej;
–  obrona pozycji materialnej zarówno środowiska jako całości, jak i poszczególnych 

adwokatów;
–  dbałość o budowanie pozytywnego wizerunku adwokatury w społeczeństwie i me-

diach;
–  udoskonalenie funkcjonowania Czeskiej Izby Adwokackiej, któremu ma służyć między 

innymi niedawno dokonane utworzenie jej filii (poboèki) w brnie.



187

Sprawozdania

W uchwale końcowej Zjazdu znalazły wyraźne odbicie wymienione wyżej priorytety. 
Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym władzom i wybrało nowy skład organów 
adwokatury. Zdecydowało również o zmianach w regulaminach organizacyjnych palestry, 
powołując równocześnie nową stałą komisję mającą się zajmować ochroną zawodu adwo-
kata. 

Zgodnie z tamtejszym prawodawstwem, nowo wybrane władze adwokackie konstytuują 
się na pierwszym swoim posiedzeniu, które odbywa się w ciągu dwóch tygodni od zakoń-
czenia Zjazdu. Prezesem È AK został ponownie dr Vladimir Jirousek.

Jak zawsze, Zjazd zakończył się uroczystym spotkaniem wszystkich jego uczestników.
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