
JUDr. Antonín Mokrý 
 
„Vzdělaná advokacie s respektem doma i v zahraničí.“ 
 

 
PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 

 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 
 
 
 
V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM 

• řízení agendy ČAK v oblasti mezinárodní, zejména upevnění jejího 
zapojení v evropských strukturách (CCBE)  

• obraně a podpoře principů právního státu a západní orientace české 
advokacie 

• transparentnosti činnosti Komory a podpoře zapojení širšího 
okruhu advokátů do jejích aktivit  

 
DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• efektivní zapojení advokacie do procesu digitalizace justice (např. elektronický 
spis, online soudní jednání) s akcentem na zachování procesních záruk 
účastníků řízení 

• posílení relevantního lobbingu v oblasti legislativy  na domácí půdě a ve 
strukturách EU 

• rozdělování advokacie na velkou („moderní“) a malou („tradiční“) je zavádějící 
a ve výsledku může být kontraproduktivní  

• aktivní účast Komory při tvorbě nových procesních řádů včetně povinného 
zastoupení advokátů v co nejširším počtu řízení  

• zavedení pravidelných online videokonferencí s advokáty v  regionech 

• modernizace advokátních zkoušek, vzdělávání koncipientů a podpora 
celoživotního vzdělávání advokátů se zavedením širšího spektra motivačních 
prvků včetně možností certifikované specializace  

 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• v roce 1980 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
  

• advokátní koncipient a advokát v Advokátní poradně č. 2 v Praze 2 (1980–1990) 
  

• 1990 absolvoval kurz obchodního práva při Centru pro komerční právnická studia na 
Queen Mary and Westfield College – London University, v jehož rámci vykonával 
praktickou část v jedné ze specializovaných barristerských kanceláří Four Essex Court 
(Middle Temple) 
 

• 1990 až 1995 působil v soukromé advokátní kanceláři a věnoval se převážně 
poskytování právní pomoci v oblasti styku se zahraniční klientelou 
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• 1991–1995 zástupce ČAK v Mezinárodní asociaci mladých advokátů (AIJA) 
 

• 1996–2012 byl partnerem advokátní kanceláře Sodomka-Souček  Partneři v Praze, 
která působila převážně v oblasti obchodního a korporátního práva 
  

• souběžně od r. 1999 působil jako člen mezinárodní komise ČAK a zástupce ČAK v UIA 
(Union Internationale des Avocats) 
  

• 1996–1998 absolvoval kurzy evropského práva při ČAK a podobně speciálně zaměřený 
kurz pořádaný dánskou advokátní komorou v Kodani 
  

• 2005 participoval na odborném semináři organizovaném londýnskou Law Society 
zaměřeném na otázky organizace a fungování advokátních komor a na praktické 
uplatňování a naplňování Směrnice o usazování advokátů v EU 
  

• 2012 absolvoval specializované kurzy mediace a obchodní mediace organizované ČAK 
v rámci grantového projektu Evropské komise 
  

• od r. 2001 je členem české delegace v Radě evropských advokátních komor (Conseil des 
barreaux européens) – CCBE a od r. 2002 vedoucím české delegace 
  

• 2005 zvolen do představenstva ČAK 
  

• 2006–2012 zastával v CCBE funkci jednoho z šesti členů Finančního výboru 
  

• 2009 opětovně zvolen do představenstva ČAK, kde zastával funkci místopředsedy 
 

• od roku 2013 působí jako samostatný advokát zabývající se opět převážně právem 
obchodním, právem občanským se zvláštním zaměřením na náhrady škody 
a evropským právem  
 

• 2013 zvolen do představenstva ČAK, kde opět zastával funkci místopředsedy 
 

• 2013 zvolen v Bruselu do vedení Rady evropských advokátních komor (CCBE) a stal se 
jejím viceprezidentem 
  

• 2014 zvolen v Bruselu do funkce viceprezidenta Rady evropských advokátních komor 
(CCBE) 
  

• 2017 zvolen do představenstva ČAK 
  

• 2017 člen dozorčí rady European Lawyers Foundation (ELF) se sídlem v Haagu 
  

• 2017 vedoucí pracovní skupiny CCBE pro otázky brexitu 
  

• 2015–2017 viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE) 
  

• 2018 prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE) 
  

• je členem zkušební komise ČAK pro uznávací zkoušky zahraničních advokátů 
a zkušebním komisařem pro zkoušky mediační a vedoucí sekce pro mezinárodní právo 
a právo EU při ČAK 
  

• od r. 2020 je členem vědecké rady Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni  



 

• 2020 – obdržel vysoké státní vyznamenání Rakouské republiky „Čestný odznak za 
zásluhy“  
 

• 2021 zařazen na seznam rozhodců Withdrawal Agreement Arbitration Panel (EU-UK) 
 


