
JUDr. Jiří Novák  
 
„Advokacie 21. století.“ 
 
 

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 
 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 

 

Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.  
 
 
 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM  

• elektronizaci justice a advokacie. 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• rozvoj mezinárodních vztahů ČAK. 
 
„Můj záměr pro kandidaturu do představenstva České advokátní komory je zřejmý – chci 
pokračovat v tom, co již pro ČAK dlouhodobě vykonávám, tedy ve snaze o elektronizaci 
justice a advokacie. Projekt videonávštěv klientů umístěných ve věznicích již zdárně funguje, 
aktuálně se podílím na rozšíření soudních jednání prostřednictvím videokonferenčních 
zařízení a do budoucna bych se rád zasadil o digitalizaci soudních spisů a vzdálený přístup 
advokátů do nich. To jsou ale jen příklady. Snaha EU o digitalizaci justice je zřejmá, 
nevyhneme se jí a z pozice předsedy výboru CCBE pro IT právo jsem rád, že ji mohu 
ovlivňovat již v zárodku.   
 

Od začátku své advokátní praxe jsem byl činný také na mezinárodním poli vztahů ČAK 
a v této oblasti bych rád pokračoval. Česká advokacie není osamělá a vztahy s ostatními 
advokaciemi ji mohou pouze obohatit.“ 
 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• 1998 až 2003 – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická  
 

• 2004 – rigorózní zkouška, práce na téma Ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti 
při elektronické komunikaci (porovnání právních režimů v ČR, USA, Kalifornii, a 
judikatury ESLP) 
 

• 2001 až 2002 – White & Case, advokátní kancelář, Praha, Legal intern  
 

• 2005 – Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk, stážista  
 

• od roku 2003 doposud – advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák 
 

• 2003 až 2006 – advokátní koncipient Praha, Přerov 
  

• od roku 2007 – advokát 
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• od roku 2014 – společník Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák 
 

• od roku 2013 doposud – program HELP Rady Evropy, kontaktní osoba pro českou 
advokacii 
  

• od roku 2013 doposud – člen Kárné komise ČAK 
  

• od roku 2013 doposud – člen delegace ČAK při CCBE (IT výbor, výbor Surveillance 
 a výbor pro budoucnost advokátní profese) 
  

• od roku 2015 doposud – certifikovaný školitel kurzů programu HELP Rady Evropy 
(kurzy pro české a slovenské advokáty – Ochrana soukromí a osobních údajů a Procesní 
práva v trestním řízení a práva obětí)  
 

• od roku 2018 doposud – předseda výboru CCBE pro IT právo 
 

• člen sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 
 
 
Publikační činnost  
 

• Odposlechy nizozemských advokátů (epravo.cz)  
 

• Uchovávání provozních a lokalizačních údajů v České republice ve světle rozsudků 
SDEU (Bulletin advokacie)  
 

• Rozhodnutí o zákazu odposlechů advokátů v Nizozemí (Bulletin advokacie) 
  

• Online právní služby ve Francii (Bulletin advokacie) 
  

• Elektronická evoluce justice? (epravo.cz)  
 

• Online právní služby? Na špici je Francie (ceska-justice.cz)  
 

• Data jako důkaz (Connect magazine; interview)  
 

• další publikační a přednášková činnost  
 


