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„Silná Česká advokátní komora v legislativě.“ 
 

 

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 
JAKO HLAVNÍ PRIORITU 

 

Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.  
 
 
 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM  

• legislativě (umí a chce využít zkušenosti z 15letého působení  
v legislativě) 

• vztahy s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci  

• elektronizaci, e-governmentu, e-commerce (je spoluautorem 
posledních dvou zákonů roku v soutěži společnosti 
Deloitte www.zakonroku.cz – zákona o právu na digitální služby  
a zákona o elektronické bankovní identitě – a chce je implementovat) 

• marketingu a PR 

 
DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• aktivní ovlivňování a zlepšování legislativního procesu a obsahu navrhovaných 
předpisů z oblasti veřejného i soukromého práva  

• účast v pracovních skupinách Ministerstva spravedlnosti (procesní předpisy, 
doručování, e-justice) a Ministerstva vnitra (zákon o právu na  digitální služby, 
nařízení eIDAS) 

• všestranné prosazování rozšíření možností elektronického jednání  
a elektronizace úkonů a agend včetně digitalizace spisů a nabídky digitálních 
služeb pro advokáty, včetně práva vzdáleného nahlížení do spisu pro advokáty  

• systémový tlak Komory na zvyšování nabídky digitálních služeb ze strany 
orgánů veřejné moci a poptávky po realizaci práv podle zákona č. 12/2020 Sb., 
o právu na digitální služby, na jehož sepsání se podílel, pro advokáty  

• implementace nové možnosti nahrazení úředně ověřeného elektronického 
podpisu advokáty (§ 6 zákona 12/2020 Sb.)  

• rozšíření možnosti autorizované konverze písemnosti pro advokáty i bez 
souvislosti s konkrétní právní službou  

• digitalizace interních agend Komory  

• modernizace a digitalizace vzdělávání, příprava na advokátní zkoušky 
a nabídka informačních aktivit pro advokáty 

• marketing a propagace témat Komory dovnitř i navenek, budování dobrého 
jména a odborného respektu ČAK 

• využití rozsáhlých zkušeností a kontaktů při tvorbě práva v ústředních 
orgánech státní správy, vlády a Parlamentu  
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• obrana tradičních zájmů advokacie a právního státu – nezávislost advokacie, 
základní právo na efektivní právní pomoc, pomoc potřebným, pro bono  

• CSR – společenská odpovědnost advokátů a Komory  
 
„Můj program je jasný a vychází z toho, co jsem historicky dělal a co umím: Za prvé 
legislativa. Mohu využít zkušenosti z 15letého působení v legislativě státu. Za druhé vztahy 
s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci. Sedm let jsem byl náměstkem 
ministra pro legislativu a informatiku a stará láska nerezaví. Za třetí elektronizace, 
e-government, e-commerce. S kolegy z Rowan Legal jsme spoluautory posledních dvou 
zákonů roku v soutěži společnosti Deloitte Zákon roku – zákona o právu na digitální služby 
a zákona o elektronické bankovní identitě. Oba lze využít v zájmu advokacie i společnosti, 
bude-li je státní správa řádně implementovat. Za čtvrté marketing a PR. Dobré věci se musejí 
umět prodat.“  
 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• studoval Právnickou a Filozofickou fakultu MU v Brně a Fakultu sociálních věd UK 
v Praze 
  

• absolvoval řadu stáží na právnických fakultách v Německu a Rakousku 
 

• v době studií působil jako stážista na Ústavním soudu ČR a posléze jako právník, 
zastupitel a radní v domovském Táboře 
 

• od roku 2002 do současné doby je členem zastupitelstva města Tábor 
 

• roku 2001 vstoupil jako koncipient do advokacie v domovském Táboře 
 

• roku 2004 založil vlastní kancelář Korbel, Tuháček a partneři  
 

• v letech 2007–2013 byl postupně náměstkem několika ministrů spravedlnosti s 
působností pro legislativu a informatiku, vrchním ředitelem sekce legislativy Úřadu 
vlády a náměstkem ministra životního prostředí pro legislativu a státní správu, 
místopředsedou Legislativní rady vlády a členem Rady vlády pro konkurenceschopnost 
a informační společnost.  
 

• na Ministerstvu spravedlnosti se podílel na projektu e-Justice (InfoSoud, InfoJednání, 
infoData, elektronické úřední desky, datové schránky, základní registry, zveřejňování 
judikatury soudů, automatický přepis hlasu, insolvenční rejstřík, nový obchodní 
rejstřík, elektronický originál soudního spisu aj.) a na přípravě a prosazování desítek 
nových zákonů (reforma doručování, datové schránky a další zákony na rozvoj 
e-governmentu, nový trestní zákoník, zákon o obětech, zákon o zabezpečovací detenci, 
zákon o mediaci, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, návrh zákona 
o státním zastupitelství, velké novely procesních předpisů, zákona o soudech a 
soudcích, soudních znalcích a tlumočnících aj.).  
 

• pod několika ministry spravedlnosti vedl a úspěšně dokončil projekt rekodifikace 
soukromého práva v ČR. Řídil přijímání a implementaci nového občanského zákoníku 
a souvisejících zákonů k 1. lednu 2014, včetně vzdělávání justice a veřejné správy.  
 

• od 1. 10. 2013 je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a ředitelem 
vzdělávací Akademie HAVEL & PARTNERS 
  



• vyučuje na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK v Praze, kde 
vede výběrové kurzy legislativy a práva na informace, a na Fakultě umění a architektury 
TU v Liberci 
 

• je lektorem Justiční akademie ČR, zkušebním komisařem pro justiční zkoušky, členem 
Legislativní rady vlády a rozkladových komisí Úřadu vlády a Nejvyššího kontrolního 
úřadu 
 

• působil jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro implementaci nařízení 
eIDAS, registru smluv, výboru pro digitálně přívětivou legislativu Rady vlády pro 
informační společnost a výkladových komisí pro nový občanský zákoník a pro datové 
schránky při Ministerstvu spravedlnosti 
 

• je členem redakční rady časopisu Správní právo a členem Sekce pro veřejné právo ČAK 
  

• i po odchodu z Ministerstva spravedlnosti se autorsky podílel na přípravě řady 
významných právních předpisů z pozice odborníka na legislativu 
 

• byl spoluautorem posledních tří „Zákonů roku“ v soutěži o nejlepší legislativní počin 
roku organizované společností Deloitte (www.zakonroku.cz) – novely liniového 
zákona, zákona o právu na digitální služby a zákona o bankovní identitě 
 

• vedl autorský kolektiv pro přípravu návrhu nového stavebního zákona 
 

• je držitelem České ceny za architekturu (za sepis Pražských stavebních předpisů) 
 
 
Publikační činnost 

• publikuje a přednáší v oboru občanské a správní právo, informační technologie 
a legislativa 
 

• je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) 
a k občanskému soudnímu řádu (HBT), komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (Linde), průvodce správním řádem (Linde), 
sborníků judikatury k právu na informace a k doručování (WK), převodových tabulek 
k rekodifikaci soukromého práva (Sagit), či – z poslední doby – komentáře k zákonu 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem (Wolters Kluwer, 2. vydání, 2020), publikace o českém 
právu v němčině pro německé právníky a podnikatele Einfuhrung in das tschechische 
Recht (C. H. Beck, München, 2020) či komentáře k zákonu o právu na digitální služby 
(C. H. Beck, 2021)  

 


