JUDr. Tomáš Sokol
„Odbornost: Odpovědnost. Odvaha.“
PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21
JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

řádnému fungování ČAK jako orgánu veřejné správy i profesního
sdružení advokátů a v tomto rámci i veškeré problematice související
s trestním právem, advokátním právem a digitalizací advokacie .

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

pokračování v důsledné obraně zájmů advokátů a advokacie,

•

pokračování v obraně proti všem pokusům o omezování práva klientů na
důvěrnost informací, svěřených advokátovi,

•

pokračování v realizaci e-Advokacie,

•

pokračování v potírání vinklářů,

•

podpora diskuse o možnostech distanční účasti na sněmu ČAK a o možnostech
elektronického hlasování,

•

podpora diskuse o změně některých pravidel pro výkon
(informovaný souhlas klienta vylučující konflikt zájmů advokáta) ,

•

podpora všech forem celoživotního vzdělávání advokátů a případné rozšířen í
stávajícího systému,

•

hledání dalších forem operativní komunikace mezi Komorou a advokáty ,

•

vybudování elektronického rejstříku anonymizovaných rozhodnu kárných
a odvolacích kárných senátů s respektem k povinné mlčenlivosti advokáta ,

•

pokračování v činnost člena komise pro rekodifikaci trestního řádu a v této
souvislosti speciální angažovanost při tvorbě norem dotýkajících se činnosti
advokátů.

advokacie

„Má představa ohledně kandidatury do představenstva České advokátní komory se odvíjí od
vědomí a znalosti toho, co představenstvo vykonává. Zhruba 80 % je, lze-li to tak říct,
„úředničina“, tedy v podstatě výkon veřejné správy v rámci advokacie. S tím dost úzce souvisí
i řešení aktuálních problémů, které se v poslední době poněkud množí. Naposled je to hodně
neuvážené nařízení vlády, které, kdyby mělo být bráno vážně, by otevíralo prostor tomu, co
zákon o advokacii považuje za přestupek. A pak je tu agenda plynoucí ze samosprávné role
ČAK.
Mým záměrem je vykonávat to všechno minimálně stejně zodpovědně a snad i bez větších
nedostatků, alespoň žádné nebyly vytknuty, jako doposud. Chci pokračovat v elektronizaci
advokacie, zejména pokud jde o komunikaci advokátů s klienty ve vazbě nebo ve výkonu

trestu, což se nám podařilo ve spolupráci s ředitelstvím Vězeňské služby realizovat. Dále chci
spolupracovat na projektu distančního soudního řízení, řešit agendu vinklářů a také
participovat na všem, co souvisí s advokacií a trestním právem.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

po základní škole vyučen elektromechanikem, pak maturoval na Střední průmyslové
škole elektrotechnické, následně roční praxe v projekci a poté přijat na PFUK

•

absolvoval PF UK v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980

•

po absolvování Právnické fakulty UK nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní
poradny č. 2 v Praze

•

po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonával advokátní praxi nepřetržitě
s výjimkou let 1990–1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté
byl ministrem vnitra České republiky (1990–1992)

•

ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář
Brož & Sokol, která je od roku 1999 Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák

•

advokát České advokátní komory

•

od roku 2004 zapsán jako advokát Slovenské advokátní komory

•

od roku 1997 zkušební komisař pro trestní právo při advokátních zkouškách

•

od roku 2004 člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

•

od roku 2004 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (ČAK)

•

od roku 2017 člen Sekce pro advokátní právo (ČAK)

•

dlouhodobě člen Sekce pro trestní právo, od roku 2017 předseda sekce (ČAK)

•

od roku 2000 člen redakční rady časopisu Právní rádce

•

zapsán v Seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti podle zákona č. 216/1994 Sb.

•

člen Komise pro rekodifikaci trestního řádu

•

zakládající člen Unie obhájců České republiky a prezident Unie

•

zhruba 25 let členem Arbitrážní komise České basketbalové federace, od roku 2010 je
předsedou této komise

•

předseda Arbitrážní komise Českého volejbalového svazu

•

od roku 2011 vykonává pedagogickou činnost jako odborný asistent Katedry veřejného
práva a veřejné správy Vysoké školy CEVRO Institut o. p. s., Praha 1

•

od roku 2017 místopředseda České advokátní komory

•

v letech 2006, 2007, 2008 a 2009 byl vyhlášen Právníkem roku zvoleným veřejností
(v dalších letech nebyla kategorie vypsána)

•

v roce 2009 obdržel od předsedy České advokátní komory ocenění „Za přínos České
advokacii“

Publikační činnost
•

spoluautor knih Počítačové právo a Právo informačních a telekomunikačních systémů,
jehož druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních
komunikací za rok 2004

•

autor publikace Tisk a právo (nakladatelství Orac, 2000)

•

spoluautor publikace Zákon o advokacii (Wolters Kluwer, 2017)

•

spoluautor publikace Etický kodex advokáta (Wolters Kluwer, 2019)

•

spoluautor publikace Bezpečnost informačních systémů (Aleš Čeněk, 2019)

•

od roku 1990 publikuje v odborném tisku (Bulletin advokacie, Právní rádce, epravo.cz
aj.) a v denním tisku (Hospodářské noviny, MF Dnes, Magazín Ona Dnes a další)

Poznámka
V trestním rejstříku záznam o odsouzení Obvodním soudem pro Prahu 1 v roce 1969 pro
spáchání trestného činu výtržnictví a útoku na veřejného činitele souvislosti s účastí na
nepovoleném shromáždění dne 1. 5. 1969.

