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„Ano advokátní tradici, ne revoluci. Ano kooperaci, ne polarizaci.“  
 
 

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 
 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 

 
 

 
V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM 

• trestněprávní oblasti 

• ochraně zájmů advokátů před protiprávními zásahy veřejné moci  

 
DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• respekt k výkonu „drobné“ a regionální advokacie, servis ČAK v  souvislosti 
s narůstajícími legislativními požadavky na výkon advokacie 

• odstranění bariér mezi právnickými profesemi, vytvoření vhodných platforem 
pro vzájemné setkávání zástupců jednotlivých právnických profesí a sdílení 
zkušeností 

• ochrana autonomní správy advokacie před zásahy zvenčí  

• ochrana vztahu důvěrnosti mezi advokátem a klientem 

• zvýšení povědomí členů advokátního stavu o působnosti ČAK a jejích orgánů  

• stavovská diskuse o změnách v oblasti odměňování advokátů, iniciace legislativních 
změn 

 
„Cítím velký respekt k dosavadnímu způsobu práce představenstva ČAK a vážím si 
dosažených výsledků. K tomuto způsobu práce bych se chtěl přihlásit a – budu-li zvolen – 
rovněž na něj navázat. Jistě je řada věcí, o jejichž vylepšení lze usilovat, mnoho témat, která 
lze uchopit. Advokacie neexistuje ve vzduchoprázdnu a musí se přizpůsobovat turbulentnímu 
vývoji, požadavkům, možnostem a výzvám dnešního světa. Dle mého názoru však při tom 
musí být respektovány hodnoty, na nichž je advokacie dlouhodobě postavena, a jakékoliv 
zásadní změny musejí být vyústěním precizní a kritické analýzy. Rozhodování (i hlasování 
ve volbách) má být informované. 
 
Mé dosavadní působení v Komoře (od roku 2018 jsem členem Výboru pro odbornou pomoc 
a ochranu zájmů advokátů) mě vede k přesvědčení, že má-li advokacie zůstat nezávislá 
a mají-li být zachovány její základní pilíře, je zapotřebí aktivní a intenzivní práce zevnitř, od 
advokátů. Proto jsem přijal nabídku kandidovat. 
 
V „předvolebním boji“ nechci tvrdit, že „já“ či „my“ (KANDIDÁTKA21) umíme něco líp než „ti 
druzí“, a polarizovat tak advokátní stav. Nejde přece o politickou soutěž, nejsou voleny 
skupiny advokátů (jakési advokátní strany), ale jednotliví advokáti (z nichž někteří jistě 
sdílejí společné myšlenky). Nemůže jít o skupinový boj o moc, ale o úsilí o účast na správě 
advokacie, jejíž pravidla jsou do značné míry dána legislativně. Na webu KANDIDÁTKY21 je 
podrobně popsán způsob jejího ustavení, na který odkazuji, neboť vše podstatné precizně 
vysvětluje. Budu-li zvolen, zamýšlím aktivně a tvůrčím způsobem spolupracovat se všemi 
ostatními zvolenými členy představenstva. V případě každé řešené jednotlivosti by mělo jít o 
souboj myšlenek, nikoliv jakýchsi platforem. 
 

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/


Jako svou hlavní prioritu podporuji společný program KANDIDÁTKY21 (úsilí o zachování 
nezávislosti advokacie a o zachování stavovské samosprávy, boj proti snahám o narušení 
advokátní mlčenlivosti, prosazování svobody a ochrany advokátů při poskytování právního 
poradenství, boj proti tzv. vinklaření, boj proti zvyšující se kriminalizaci výkonu advokacie). 
Mé osobní priority rozvíjejí společný program.   
 
Věřím, že advokátní stav bude mít při volbě členů představenstva šťastnou ruku, že nově 
zvolené představenstvo dostojí aktuálním i budoucím výzvám a že ze svého středu jako 
předsedu zvolí osobu těšící se autoritě a respektu jak dovnitř, tak vně Komory, podrobně se 
orientující ve správě stavovských záležitostí a schopnou vést jednotlivé individuality 
v představenstvu k úsilí o nalezení kompromisních řešení sledujících zájem advokátního 
stavu.“ 
 
 
 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, promován v r. 2002  
 

• 2001 až 2002 – praktikant v advokátní kanceláři Záděrová, Záděra a partneři  
 

• 2002 až 2003 – advokátní koncipient v advokátní kanceláři Záděrová, Záděra 
a partneři 
  

• 2004 až 2005 – advokátní koncipient v advokátní kanceláři Klimešová, Klimeš 
  

• od roku 2006 advokát, věnuje se generální praxi s preferencí obhajoby v trestních 
věcech 
  

• od roku 2018 úspěšně spolupracuje s regionálními představiteli na Severní Moravě ve 
věci upuštění od prohlídek advokátů při vstupu do budov soudů 
  

• v letech 2018 až 2021 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů 
(ČAK) 


