
JUDr. Jiří Všetečka  
 

„Samosprávná Komora zárukou svobody a nezávislosti advokáta.“ 
 

 
PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 

 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 
 
 
 
V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM 

• rozvoji a posílení prestiže advokacie na místní úrovni  

• postavení advokáta ve správních procesech s odpovídající odměnou  

 
DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• využití IT techniky k možnosti centrálního informačního portálu pro prezentaci 
advokátů ve srovnatelných parametrech 

• rozvoj vzdělávacích programů v regionech s ekonomickým zajištěním  

• prosazování rozšíření advokátního procesu ve vybraných druzích řízení  
a povinného zastoupení advokátem  

• prosazování advokacie jako nezbytného prvku efektivního, vyváženého 
a spravedlivého justičního systému 

• zhodnocení možnosti zřízení knihovny s dálkovým přístupem pro advokáty  
 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ADVOKÁTA 

• je absolventem Právnické fakulty dnešní Masarykovy univerzity v Brně (1985); titul 
JUDr. získal o dva roky později na téže fakultě 
  

• profesní i pracovní život byl nucen započít v pohraničí v podnikové praxi 
v zemědělském podniku 
 

• v letech 1989–1992 vykonával funkci státního arbitra Státní arbitráže České republiky 
 

• advokacii se věnuje od roku 1992 
 

• jako advokát působil od počátku až do roku 2020 v Advokátní kanceláři Všetečka 
& partneři 
  

• v současné době působí jako samostatný advokát v trvalé spolupráci s advokátní 
kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
  

• vedle výkonu advokacie zejména v oborech občanského a obchodního práva se 
dlouhodobě zaměřuje na problematiku správního práva, na stavební právo a právo 
územně samosprávných celků, především obcí 
  

• v letech 2004–2006 byl členem Legislativní rady vlády ČR 
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• od roku 2006 do roku 2012 byl členem Komise pro veřejné právo Legislativní rady 
vlády ČR 
  

• od roku 2005 dosud je náhradníkem představenstva ČAK, v mezidobí po kratší čas 
rovněž členem představenstva ČAK 
  

• od samého počátku působí v Sekci veřejného práva ČAK, nejprve jako její předseda 
a posléze až doposud jako její člen, a v Sekci pro advokátní právo 
  

• působí jako zkušební komisař pro advokátní zkoušky v oborech ústavního a správního 
práva 
  

• v ČAK se věnuje především problematice správní činnosti Komory, otázkám 
advokátního práva a regionální problematice 


