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JAK PRECKAT
RECESI VADVOKACII
aECESE ZDE NEZNAMtNA
žrBrovaNi, NÝBpž EKoNoM

ao lronoláií.h se nlhhs ani nc

c(ou

hovoii1o, ncboť tdkl)vé ťaux Das by
klient! již Dřcdcn diskri jninola]o
p ii fuu téžio ziskán í ádvokitu pod_
le jeho Přcdstav, nasLa]! dobaiiná,
tzY, klieDtSká, KlienL je sl(utcčným
páncnl, pcč]ivčsivybili, komu se

GTEGOR VY.]ADŘt]J iCÍ po(LES
TEMpA ]oSDoDÁŘsrrlo Bůsrl
]

\A DU c| l-V
DV \t7AB A
D.,.S,\,BR oB lMl
^Do.^l
tlospolÁŘs<r!o po(LESU,
Zllté č|syjsou morncntálně

lon,že iemesloNázlatédDo,
ed!ókacievšlk zřeinrě nikoli|
silné zlivistivčtšinovépopulacej mno7irdvokáti sc n.chárcjina

pryč iu protěsi, ktcró scdřh,e
]y

svěiido Nkou, ajiž v ránr.i t(llrcto

výbě.U postupui. zpťlsoben, kLe.ý
se diamet.ilně liši od let přcdcho

lěši

],e sen bohužcl ncjnověj i ,d i.d it
i profes i advokátnj, Tin se jen
otět|otv ila piatnost pijsloÝi

Ó4

ln,qvo8rsvzNvs

o

d

ně zcela De2latóln,

N! rozdil

od Přc

dchozich

1e

stávajicí dlouhodobi koryo_
§e snaži advokáty
p iině! k výr|zDému s žcní
honoláiú s odvolánjm na nábidky
koDkuleDčDjch advokálů, délkU
stúvajici spolu!Iácc i inlormdc€

látni klienti

t,

kdy bylo nožDési kauzy vybira t

pt]BL

odjiných klientů. v ncposledDi
řadě argumentuj i i zholšujjcimi

ekononickým i výsledky jejjch
společnosti č i za m ěst navatelů, :l'o
v nás ná v}aolát poci ty provinčDi
s cilem dosáh noul bezplatnóho
poskytováni d alšich plávnjch služcb Pokud možno n. neome2cnou
dobu, Tyto projevyjsou doprováze ny vytráccnim j isté specifičnósti
se

vztahuklicnt advokát,Býva1

2a]ožen na vzáj emn é úctě, důvčic,

u2náDi a resp€ktu k činnosti advo
kátů, kteři ponáha]i řcšit pIoblé

mů a klientijin za to Platili, byli
sPokojeni a dávili io najevo,

Za t!kto zhoršujicichse pod
njnek pro výkoó advokacic je p.o,
to nufué se z!čítserióznčzab]ivat
ekononrickýni hledisky, o jejichž
existencimnozí2 nás dosud nic

netušili, protožc jedinou

ťznán

nější póložkóu v Podkladech, které
nánl byly piedkLádáDy našim i da

ňoťnri por.dci,

byL 2isk, ostahri
položkybylybrány pouzc jako dil_

čiúdaje,!.opóchopeni téio rcz,

hoduj ic i kategorie nepodstaťDé,

K našemu nemi]ómu překvapeni

nyniúáme zabývat i loLožkuni
iakovýnosyči piijný náklady či
se

ťdaje, obrat av některých, věřme
snad jen učebnicoýých, pii!adeclr

dokoDce iPo]ožkouzirátaI
NeniÝšák třeba zoulat si, Por!"
denské firmy všcho drulru nabizejí
semináře na j akákoli tématr; na
bídkaje vskutku bohatá, U Dejre

nonovánějšich mezináIodDich

fireú je nabjdkajcšiě bohatšive
§názeještěvicc zbolratnout, á tak
vám ušijiseniDář Da nri.u pro
vašc potřebý Délka nŮže být libovoLná, od někólika hodin dokonce
exjstence vašeho podnikániI jedi_
nou neqíhodou hůžebýt poněkud

!yššicena, kťe.ájednou pťovždy
vyřeši vaše prcblémy s jakýmkoli
Existuje rovněž odborná

]

ite

raturá, což je ncocenitelný,droj
a

p.o§tředek k načerpáni a pro

h

lóube ni informací, kťeré usnad

ni dalšíprovo,ovánj advokáťní
činnosti, Drobnou slabinou toboto

,droje po,náni býÝá Leckdy jen
úloveň odbornósti, která vesměs
qiraz ně přelTšuje kapacitn i móž

c

ST

(A PADA

nosii chápání Deekonoúických
Profcsi, jej ichž přislušnici větši

nou re,ignuji na daiši !zdětáván i
po llo]istováni úvodu aprvni
kapitoly, Ti neizaryuti]ejši §e ještč
vydávajína cestu plnob odnotného
vzdé]áni v podobě postgraduálního,

doktorského ajiného dalšiho

sfudia, MBÁvzděláváni apod, To
jejisiě icn nejPociivějši způsob,
nicnónč pochopenj slro.a uvede
ných ckonomických te.ninů až
dikyukončenému študiu můžebýt
Poněk!d 7pozdilé, chcemc-li se

J!k iedy přečkai r.ccsi

adloklcii? Prvni nožnostj je
rccesi iEno.ovat, šchovai sc pied
ni aťvářit se, že o nínevimc (tzí
pštrosí metóda), cožjc snadné.
protože špousia adlokátŮ o recesi
skutečně nevi, rcsp, ji nepocitila.
Existujevšak druhá, vclká skupina
advokátů, kteři si občas v kru,
hu rodinném nebo před sťni

v.|n.lk |eadrckát€m
Ax v.iňékó a wonsh.

JUDi Jó3.1
Y

v

Pí,áteLi Post€sknou (nikdy picd
konkure nci, táh se stá]e řjdime

základnin i americkými princiPy
sebedůVěrý sebechvály a opti_
mismu),vtéto souvislosťi stoji za
znnrku, že v nedávném průzku,
mu ageDtury zvědavka zhruba
dvč tietiny dotá7aných advokátů
nebyly sclropny vy§Větlit pojem

rccese, přičeúžu koncipieniů se
teDto nedostatek týkaljen dvou
jedinců,e stovek oSlove ných, nic
méně po,děj i se uká,a]o, že neš]o
o abso]ven ty civiLnich fakult,

co

JE REcEsE? NEvi}.l
Po \TsvětleD

pojnupak

na

i

význanu danóho

dotáz,,da se rcccse

Dějakým ,!ůsobe m plojcvila M
výkonu č iĎ nosti oslovcnýclr advo
kátŮ,78 procent z nich odpovédělo, že neví. 12 procent, že asi ano,

apčtPlocent,

že asi ne,

zbyick

odmiti odpovědět s obávou, aby
n€doš]o k porušeni !ovinnosti
mlčenLiaosti, Naproti tomu si

koncip

ie

nti vesĎěs sťěžovali, že

!rotožc by
si za§louži] ťrazně ,yššipLaty.
!ravidelné bonusů kratšípracovní
se rece§e proj evilá,
i

dobu, méně pIáce, větši kancelář€,
chytiej ši mobily, dclši dovolenou
i přestávky naoběd, svačiny, náku,
pr časťějšiieanbui]dingové akce
u moře nebo nahorách aširšíťbér náPojů včetně a]koholickýchvydržime li iedy iecesi důsledně ignoróvat a nePodlchneme
ťlaku věřitelů, j sme na dobré ceý
tě, jakji úspěšně přečkat, pIotože
Iecese někdy ne!"r'hnuťe]ně skonči

my\Tle,eme až v čase konjunkfury čili přiznivějšich €konomic
kých podnrinek, Naneštěstj neni
a

iglorovrní recese,ázračným

prostiedken pro každého,Existuji
mezi ná n i i kolegové, kteřj si ne_
molrou dovolit něko]ikaletó čckáDi
na ekono mické oživeĎj kdesi v luxusnin ú§traniza zvuků šplou,

chajiciho

mo ie,

vřeštěni opic,

troubenislónů či bučeniklav na
a]pských ]oukách pod ledovcovýni
velikánř Tiio ncšťasinici ]ačni po
nale,e ni ,působu, j ak reccsi pře§táť (áčvětšinou vscdě), A právě

těnio chrabrýn jcdincůn jsou

určeny náslcdujici neocenitelné
rády,

Piičenžpomijin význán

nou skutečno§t, že sejedná o mé

pRyNí MožNosri, ur pŘržir REcEsl,
JE Jl lGNoRovAT, rvÁŘlr se, žr xppxsrurg.

pšrnosívrroolvšrr xrxí pno xržoÉuo.
pn^vo8rgvzNvs
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konkuřenty, ktcij vlastně prohlu
buji mou vlástni recesi, ajánusin

odolat pokušenijim nynj poskyinout rady, kterébyje naopak
uvrhLy do bospodářskó propasii,
Takové iešeni,jakkoli lákavé, by
bylo Přecejenom piiliš ]aciné
(a pro ně !iílišdťahé), Vtéťo
souvh]osti nrě napádá, Žc bych na
ioťo téma moh]uspóřádai seninář
s tučnýn régistračnim popLat,
kenr,

n

icnéně vcdeD ušlechti]ýĎ i

myš]enkami o pIospěšno§ti cha

ritativni činnosti hod]án nadálc
postupovatzceLa neziŠtně,
Jaká jso! tedy tná do!oručeni
chovánj v obdobi recese pro ad
Vokáty? Zlaté Pravidlo čislojedná
Zni chovcjte se ekonomickyI
v dobč, kdyyýnosy sPíšeklesaji,
než sioupaji, by se obdobně mčly
chovat i náklady, nej]épe úmčr-

Tcoreticky Prosté, vpraxi
nesnadné, vyjdeme li tedy např,
ze siluace, kdyťnosy Debo]i
částka, kterou jSme \Tfakturovali

ně,

klientům za určiiéobdobi,je nižší
než zapřcdešlé obdobi, tnusíne se
pókusii ,j istit, jak wsoký j é onen
pokles, Zni io divDě,vysokýpo
kles, že?^le ncnecltte se odrádit,
boj s.ecesi neni procházka růžo
\Ymsaden,apokud chccťebýť
úspěšni, fuúsite se plnč koncent_

rovatjiž v

téťo Úvodni fázi, proťože

nepóchopcnj tohoto základu Váň
ZnemoŽni pochopjt zbylá do|oru
čení,na nóž scjcšťémůžete těšit,
P.o usnadněni vašeho chápáni
nyni udělám odsiavec na oddeclr,
výši daného poktesu wPočte
úe pódl. jcdnoduchého vzolce:
yýnosy za nějaké loňské obdobi

minusťnosy

za Dějaké 1etošní

obdobi, PIo natematic}y zcelá
nenadané na lTsvětlenou: úinus
je výrazpro odcčťcni či zápornoL]
hodnotu, opákemje plus či k]adná
hodnota, obdobiúje část roku
nebo rok celý, ?áleži navás, obč
obdobi bymě]abýt stejně dlouhá,

jinak srovnáváne nesrovnatehé.
což se lak nikdy nesrolná a lyjde

nán ncsnysl neboli lrausnumero,
Po provcdeni \Tpočtu 7jhtime
hodnotu poklesu a tu mŮžeme

i vprocentech, pokud
přisLušnýv,orec.
L,e lTužjť
známe
j
tloj čle nku, inak kalkulačku se

}Tiádiit

symbolem %, na podrobnějši návod
nemám prostor,
zde Danešťěsťíjiž

Pro jednoduchóst tedylTcházejňe
z hod Ďoty pok]esu o 30 procent 2a
Zýo]ené obdobj, takŽe pokúd nám
výnoSy čini ťřeba v Prvnín čtvriLeti
1oňského roku ro nilionůkorun,
Lak leios tato čásika předs tavujc
jeĎ sedm milionů korun, cov tako-

vén !řipadč udělat?Už vá§ slyšim,
vtjpálkovÓ, ,,KouPit si ojeden m€r
cedes ménč"v žádnémpiípadě
ň.nj i.š.n i! Neďači ovšen ani Lkát,
nadávat na konkulenci, nepřizcň
osudu či politickou garn ituru, j e
tieba se zamčiit na!oložku nákla
dy,jinak iečeno tu, kteIáodráží ni
ruvašeho uiráceni, Za použitivýše
uvedeného vzorce při dosazeni ve
ličin nákladil a trošc šiěstj námte
dy Ýyjde částka,

tili,l pókudje

ktcroujsme utra

Procent nižši
než ta bňská, nůžcmcjjťslavit, ále
takto usPořené nákLady nesmime
utratit, jinlk jsnre §i přiliš ncponohli. Nežij me ovšem Ýe svěič iluzi,
vDraxi bude u taktó prováděnéo 30

ho p.vníhó výpočtu yýslcdkem
zprlvidlá nárŮst nákladŮ, nikoli
jejicb pok]es. zi téio konsťelace

,*u.,&*,zn*

burzovni paláce, obchodni centla,
kde plátite nehoťázné náj enné a náte vystáIáno, Jedna položk!
je pryč,
'lyto nákupy ovšcm Iealizujte
iako investici, nikoli z plovozDich
fiD!nc í, pro tože jinak nám to zcela
zbou.á snysl těchto ekononic
kýclr úváh. Pokud nemáie nožnost
náku!u nemovitosti aDi za nezišt
né pomoci bank ajejich lryPo
Lečnich úvěŇ, jedDeite o sniženi
nájcnného, JestLiže neuspějeie,
piestčhujtc se, Pokud to P.ávně
lZe; zde si v.zmčie Da pomoc
jiného advókáta, tjn naPonůže
tejehó zápasu s rcccsi, ajestliže
piestěhováni ncpíichá2i v úváhu,
zkusie sc scstéhovat do nrenších
p rosiot v ideálnin připadě celou
káncelář dojcdnó ma]é mistnosti
se zavedenim siřidavóho nepřetr

řCADVOKÁT NÁ YZESŤUPU
I toto ie šení bude

včtšinou

pod]éh.t roznarťlm pIonajinatele, !le,ápókus stojj- Pokud vám
šťastnou shodou náhod uplyne
doba, na niž by] óájen sjednán,

a!ysi

ťoho Čirou nálrodou vŠimne
ic, tak neváhejte a.ychle!rostory
wklidte, Přišti ná]en §iiiž sjedná-

r. n,tolik flexibilně a krátkodobě,
že si ýás v noq,cb prósrorách třcba

budeme uceni přijnout radikálni
opatřeni. lbychom se doďali ke ký,

velni ob]jbeným
nisten qikonu adVokacie bývaji
iaké moderDi prostorytypu KFc,

ženémuvýs]€dku v podobč snižeDi
nákladů alespoň úněrnénu sniže,
ným výnosůn. Jak toho docilit?
zaněřme se na ncivětši ž.outy
fi n anci advokacie- Jsoujinri
notoricky známé nájcnné, mzdy
a honoráie a službý zvláštč nédi!,
a nakonec advokátni komora

McDonald's či Smaženka, kde
někicí,i !Iavidelně úřadují,á ne
patmé nájenné v podobě něko]ika
2akoupených tamnich !ioduktů,
přičemžjimi účtovanéhonoráře
jsou zceh bezkonkure n čníke škó
dé všech ostatnich slabonyslných
kolcgů, jejichž provo,ni náklady

ncmoviťosti, v nichŽ plovo2ují

kon cip

n

Nájenuréje problénjen
u tčch advokátů, kte ií nevlastni

NIKDY NEYiTE, KoLlK pRÁcE BUDETE MiT,
JEsTLl z^ Nl DoSTANETE zAPLAcENo A JEsTLl
v Ní NALEZNETE AsPoŇ TPoc|.|u ZALíBENi.

ÓÓ

svou činnost, Takže prvni.!daje
nasnadě: nakupte ČinŽovni don]y,

ani nevšimnou,

jsou Depoměrně vyšši,

Mzdy záúěstnancům včetně
ie niů a honoIáie spolupr!
cuj ícímadvokátiDn představuji
da]šinutné z]o, ktcré kazi výsled
ky hospodařeni, byť je Lze částečně

up]atnit jáko prostředek drobně
snižuiici daňovou zátěž vpodobč
pyramidy parDich vá]cŮ na našich
bcdrech, Jakušetřit na těchto

DUBL C ST

po]ožkách? NejProstší řešeni je
obejit §e bez nich, óvšen pakje
nutno zvládnout vše vlastnimi si.
lámi, á tim Pádcm si ušeiřeDé Dá,
klady ncužijete. protože lebUdete
mii kdy, Radikálni řešeni tak neni
namjstě a ideálni se opětjevi2latá
siředni cesta. Ponechejte siprctó
jen tolik zaněsfuanců ! advokátů,
plo které náte práci.
To zní jednoduše, aLe jednoduché to zdaleka nenj- Nikdyncviie.

kolik práce budetc mii,kdyji

budete mii,jesi]ivůbcc, zda ván
ji někdyněkdo záplaťi, zdav ni na-

leznou !spoň ninimálni zalibenj
vaši zaměstnanci !pod, Posoudit
tedy, kdo PIáci skutečně má,je
velmi obiižné.ve státní spíávě
ostatně probíhá iada auditŮ ná
toto téma awsledkem isou pak
doporučenijen o nálo dražši než
pónecháni všech zaněstnancŮ na
jejich misťech na da]šíchó5 let.
Advokáii by se tak měli raději

ná Připady do oči bij icí
přezaměsfuanosti ve svých kance

zaměřitjcn

lářich, cožje iŤebapřípad, kdy se
2aněstnánci v práci naiolik ikni,
až se póstupně

udMi, ncboněkteřj

zaměstnanci tlávi vice než čtyři
pčiiDy pracovni doby Da itlternetu
sledováDnD aktuáLnich. s je.jich
Praci virbec nesouvisej ícich webo
Wclr stránek, Do práce přiclrázeii
pozdě ao to diive z práce odchá
zeji. neuctivě zdravi, maji lepši
auta, půvabnějši piitelkyně, je,di
ná exotičtějšidovoleĎé, hťaj i lépe
golfnebo tenis áleti na ně osoby
§te.jĎého či opačného pohlávj
podlejejich preferenci. Ťento denonsťrativni výčet jen naznačuje,
kdy daní zaněstDanci nemusejí
být beze zbrtku v}tiženi.
U spoLupracuj icícb ádvokátů

plati obdobná právidla, nicméně
zde lze nastolit poněkud velkorysejši přistup, protože advokátje
kolega, a tak s nim mábýt v duchn
ctických předpisů takto i zachá
zcno,jinak hIo,i kárná řizeĎí
(kromě jiných nepřijemnosťi). vý

znan spolupracui

ic Ích

advokáiťl

KA nAD^

ie navic někdy snižen tim, že občas
\Yžadui í i vaši osobní spo]upráci,
ačkoli vašim prvotnim 2áněIem
bylo, že právěoni se Postaraji

většinu vašich k]icniŮ, a}T se

o

t.k budete noci včnovat zbývajicim kLientům, zej ména tčm, kteřj
Vá§ pozvou řešit své palčivó problémy na Bahamy nebo dojiných
off§horoyých letovisek.

Elektřina, p]yn,vódáájinó
službyv současnó době rovněž
Podrahji, zde proto doPoruču-

ji maxinálni ílspoN, Prácijen
běhcn dnc zasvětla, v nejhoršim
přiPadě zá svih sviček či něsice,
dešťovouvodu či Ponalu tajíci
snih, iep]é obl€čení, vlastni o§tra
telefó dnich hovórů

nu .m€zeni

mobilni volánijen na bezPlatné
linky uvádim jako zákládni iipy,
a

Pop]atky advokáini komoře

j

sou nutné, jejich výši Ýšak

nů

žene ovlivnit pouze volbou členů
představenstva konory s jásnýh
zadánnn, inrak zbývájen pravide]

''' (
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7
nč škcnrť.t o Dodponl Ze

ýí:itil.i

Il) fundú, Pokud likový cxj§tUjc.

l)2csiht kolcgiiD žli.]osti
o !odponl ! souvislosti s tižiloU
životli s jfu r.í \4ožn.st výko.U
idlokN.ic !ro.ci]cnl konro.y
nel)o

j. vt,louacn.. tikžc t!,n) nliklrdy
l2c lcn částca!čwkonDcn7l)ut

Z!ýšcDou bcz!lrhrou l()n7urnrťí
tcplóho buťctLr i alkoholi(ký.h n:i
Po]il D. n,i(1](:ní k.ža.l)č.ívol])č

nclťh!ti(,iší., r

řjn
li],

7

I)l:i!nikú nčkt.
v

jnnohllrvéZdičko!ý.hhotc

llrnr sl nl]lnrilně

hoilxl.ií.i

Ndvl)kljt běž.ě ncdl)sllne.

l

Jcstližť výk IN7nraeni d.p.

č.ni D.!cd.u klrllrzDč]šínrU

1nrlrtu l)ii hosIodricni rdýokitr
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