JUDr. Radim Miketa
„Regiony musejí být v advokacii slyšet.“
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JAKO HLAVNÍ PRIORITU

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

výchově a vzdělávání advokátních koncipientů a advokátů

•

rozvoji a posílení advokátního života v regionech

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

optimalizace využití sociálního fondu pro potřeby advokátů

•

další modernizace celoživotního vzdělávání advokátů a zvýšení finanční
motivace pro jeho absolventy

•

posílení a rozvoj vzdělávacích, sportovních a společenských akcí v regionech
s adekvátním ekonomickým zabezpečením

•

optimalizace výchovného a vzdělávacího procesu advokátních koncipientů

•

modernizace advokátních zkoušek

•

zatraktivnění stavovského života, zejména pro mladé advokáty a advokátky ,

•

aktivní účast Komory při tvorbě nových procesních řádů, vč. povinného
zastoupení advokátů v určitých řízeních

•

prosazování legislativy
právních služeb

efektivně

postihující

neoprávněné

poskytování

„Do představenstva České advokátní komory kandiduji s cílem zasazovat se i nadále
o ochranu základních principů advokacie, jako je mlčenlivost, důvěrnost informací
a v neposlední řadě i odbornost při poskytování právních služeb. Advokacie je trvale
vystavena atakům ve směru prolamování povinnosti mlčenlivosti poskytování informací
o klientech, které jsou mnohdy vedeny ušlechtilou snahou boje proti kriminalitě, přičemž
autoři mnohdy nedohlížejí, jak zásadní dopady mohou takovéto zásahy mít, a to nikoliv do
práv advokátů, ale zejména do práv a soukromí klientů.
Výchova a vzdělávání koncipientů, stejně tak jako další vzdělávání advokátů, je nikdy
nekončící výzva a vždy je možné na tomto poli nalézat modernější metody a formy tak, aby
bylo pro účastníky atraktivnější a přístupnější. Na této činnosti bych se také velmi rád
podílel.
V případě svého zvolení se budu nadále snažit o další rozvoj stavovského života tak, aby
vznikaly další možnosti setkávání advokátů na poli společenském, kulturním i sportovním.
V tomto směru hodlám prosazovat, aby bylo optimálně využíváno prostředků v sociálním
fondu, který je dlouhodobě tvořen příspěvky advokátů.
Aktivní stavovský život má nejen zásadní vliv na vztahy kolegiality mezi advokáty, ale jsem
přesvědčen, že všeobecně přispívá jak ke kultivaci vztahů v advokacii, tak ke zvyšování
odbornosti advokátů. Každé setkání advokátů je spojeno s tím, že se dělí o poznatky či

zkušenosti ze své praxe. V tomto směru hraje nezastupitelnou úlohu advokátní dění
v jednotlivých regionech, které jsem se vždy snažil podporovat a jsem připraven tak
v případě svého zvolení činit i do budoucna.
Můj program není o vzletných cílech a revolučních změnách, ale o postupných krocích, které
mohou zlepšit a zpříjemnit profesní život advokátů.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

v roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

•

v roce 1989 nastoupil jako advokátní koncipient v tehdejší Advokátní poradně
v Bruntále

•

v roce 1990 nastoupil k dalšímu výkonu koncipientské praxe v advokátní kanceláři
v Ostravě, kde působil především pod vedením svého otce JUDr. Alfonse Mikety
a bratra JUDr. Jiřího Mikety

•

v roce 1993 založil s těmito a dalšími společníky advokátní kancelář Miketa a partneři
se sídlem v Ostravě, kde působí dodnes

•

v advokátní kanceláři Miketa a partneři se věnuje generální praxi, zejména obhajobě,
zastupování v civilním řízení, smluvní agendě a korporátnímu právu

•

od roku 2005 působí v orgánech ČAK – nejprve jako náhradník, později jako člen
představenstva

•

je předsedou Výboru regionálních představitelů ČAK

•

je zkušebním komisařem a lektorem výchovných a vzdělávacích akcí

•

jako předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání se významnou měrou podílel na úpravě
a modernizaci vzdělávacích akcí pro koncipienty a je spoluautorem systému
celoživotního vzdělávání advokátů

•

aktivně podporuje stavovský život v regionech, sportovní a společenská setkávání
advokátů

•

je předsedou Odvolací a revizní komise Moravskoslezského fotbalového svazu a členem
Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR

•

je autorem mnoha článků a spoluautorem publikací věnujících se zejména otázkám
poskytovaní právních služeb a výkonu advokacie

