Odpověď předsedy České advokátní komory, JUDr. Vladimíra Jirouska, na
“Otevřený dopis předsedovi…” ze dne 1.10.2020:

29.10.2020
Vážená paní kolegyně,
v prvé řadě se omlouvám za poněkud opožděnou reakci na
Váš dopis, avšak v současné době mám, na rozdíl od
mnoha jiných, paradoxně více povinností a více práce než
obvykle. Neustálé pendlování mezi Prahou a Ostravou,
operativní řešení dosud neznámých situací postihujících
nyní náš stav, průběžná jednání se státní správou (a nejen
legislativní), v neposlední řadě pak reflexe či vysvětlování
různých excesů našich kolegů.
Váš dotaz, resp. ve své podstatě stížnost, je svým
způsobem zásadní v tom smyslu, že se týká letité otázky,
zdali totiž lze řádně vykonávat advokacii ve smyslu principů
jejího poslání a zároveň významnou a odpovědnou
veřejnou funkci. Většina rozumných advokátů po zvolení do
zastupitelstva obce (tím spíše do funkce starosty) volí
legitimní cestu prostřednictvím pozastavení výkonu
advokacie. Jak jsem si ověřil z matričního listu, JUDr. Ing.
Cogan, Ph.D., je veden jako aktivní samostatný advokát.
Jmenovaného osobně neznám a rozhodně si neodvažuji
hodnotit jeho osobu (osobnost), ani jeho běžný vztah
k plnění advokátních povinností. Popisovaný případ však
jednoznačně svědčí o tom, že výkon takové veřejné funkce
a řádný výkon advokacie se povětšinou neslučují. Obecně

lze přisvědčit názoru, že pokud někdo po dobu 10 měsíců
nereaguje na žádost o poskytnutí právní služby, jde o
jednání, jež je s etickými pravidly v kolizi. Odpovídající
autoritativní vyhodnocení dané věci však v takovém či
obdobném případě může ohledně osoby konkrétního
advokáta učinit pouze nezávislá kontrolní rada ČAK, resp.
následně nezávislý kárný orgán ČAK.
Velmi dobře si vzpomínám na Vaše vystoupení
v Luhačovicích a stejně pozitivně vnímám Váš vztah
k etickému výkonu advokacie, který z Vašeho dopisu přímo
čiší. I když jsem přesvědčen, že velká část advokátního
stavu vnímá etická pravidla jako nezbytnou determinantu
své činnosti, je pravda, že excesy, ba přímo lumpárny a činy
hanobící náš stav jako celek, jsou vždy mnohem více vidět
a navíc se stávající i mediálně „vděčnými“.
Věřte, že si Vašeho postoje vážím a jsem s úctou,
JUDr. Vladimír Jirousek
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