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„Advokátní komora – silná navenek, přátelská uvnitř.“ 
 
 

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 
 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 

 

Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.  
 
 
 
V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM  

• stavovské a trestní legislativě, spolupráci s justičními orgány, 
mlčenlivosti advokáta, ČAK jako servisu pro advokáty. 

 
DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• modernizovat advokátní tarif, 

• pokračovat v práci na změnách trestního zákoníku, trestního řádu  
 a souvisejících předpisů, 

• prosadit rekodifikaci překonané legislativy upravující odposlechy advokáta tak, 
aby zákonná úprava reálně chránila komunikaci klientů s advokátem při 
poskytování všech právních služeb, 

• prosadit zavedení obligatorní zálohové platby v případech ex offo, 

• zprůhlednit systém přidělování ex offo obhajob u jednotlivých soudů (konec 
prozvánění), 

• vytvořit a publikovat Sbírku kárných rozhodnutí a stanovisek (Zelená sbírka) 

• dokončit projekt upuštění od diskriminačních prohlídek advokátů při vstupu 
do soudních budov, 

• znovuzavést prezenční vícedenní školení advokátních koncipientů , 

• zřídit Smírčí soud pro spory mezi advokáty , 

• vytvořit mobilní aplikaci ČAK. 
 
„Moje priority pro výkon funkce člena představenstva jsou:  

- ukotvit skutečnou ochranu komunikace advokáta a klienta namísto dosavadní 
nedostatečné úpravy chránící pouze komunikaci obhájce a obviněného,  

- etika při výkonu advokacie, 
- důsledná ochrana advokátek a advokátů před zásahy státu,  
- dobrý servis advokátní komory. 

Ochrana komunikace mezi advokátem a klientem je v ČR mýtus. Ve skutečnosti je zákonem 

chráněna důvěrná komunikace pouze ve vztahu obhájce a obviněný. Ochrana advokátní 

mlčenlivosti se musí posunout do roviny standardu běžného v demokratických právních 

státech. Skutečná ochrana advokátní mlčenlivosti předpokládá komplexní ochranu 

komunikace ve vztahu advokát a klient. Budu se podílet na legislativě, která ukotví skutečnou 

ochranu mlčenlivosti advokáta. 

https://advokatnidenik.cz/2021/07/01/kandidatka-21-moderni-advokacie-program-a-prezentace-kandidatu-do-predstavenstva-cak/
https://advokatnidenik.cz/2021/07/01/kandidatka-21-moderni-advokacie-program-a-prezentace-kandidatu-do-predstavenstva-cak/
https://advokatnidenik.cz/2021/07/01/kandidatka-21-moderni-advokacie-program-a-prezentace-kandidatu-do-predstavenstva-cak/


 Advokátní komora bude akcentovat důraz na etický výkon advokacie. Advokátky a advokáti 

budou mít snadný a rychlý přístup k informacím o tom jaké jsou etické standarty jsou 

vyžadované advokátní komorou při výkonu profese advokáta. ČAK zkvalitní přípravu 

advokátních koncipientů, bude publikovat kárnou judikaturu jako výkladové vodítko a bude 

součinná při legitimních dotazech advokátní obce vztahujících se k etickým standardům. 

Advokátní komora posílí agendu ochrany advokátek a advokátů před šikanózními zásahy 

veřejné moci. Advokáti, kteří čelí nelegitimním atakům ze strany jakýchkoliv orgánů či 

institucí, se budou pod solidární stavovskou ochranou České advokátní komory.  

Advokátní komora bude přistupovat ke svým členům jako my přistupujeme ke svým 

klientům. Advokátní komora bude při komunikaci se členy rychlá, vstřícná, přátelská. Pro 

advokátky a advokáty bude Komora partner.“  

#moderniadvokacie      #advokatnisnem     #snemCAK 
 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1995 
  

• od roku 1995 advokátní koncipient 
 

• od roku 1999 advokát  
 

• celková délka praxe 26 let, z toho 22 let jako advokát  
 

• zaměření: trestní právo, corporate compliance, internal investigation, řešení sporů 
a arbitráže, sportovní právo 
 

• člen Sboru rozhodců FAČR 
  

• rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR  
 

• předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru  
 

• předseda Revizní komise Svazu lyžařů ČR  
 

• v letech 2016 až 2019 – místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR 
  

• v letech 2008 až 2020 předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR 
  

• místopředseda Kontrolní rady České advokátní komory 
  

• člen sekce pro Rozhodčí řízení České advokátní komory  
 

• viceprezident Unie obhájců ČR 
 

• hovoří anglicky  
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