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Monika Novotná: 
„Ideální daňový systém 
by odpovídal kánonům 
Adama Smithe.“
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Daně jsou oblast, která je – aspoň u nás – 

velice složitá. Navíc se daňové předpisy 

znovu a znovu mění. A to se nelíbí podni-

katelům, ale jistě ani třeba právníkům či 

daňovým poradcům. Každoroční průzku-

my v této oblasti ukazují, že české firmy 

tráví touto agendou stále více a více ho-

din. Dovolila bych si proto začít tak tro-

chu filozofickou otázkou. Jaký by měl po-

dle Vás být ideální daňový systém?

Ideální daňový systém by odpovídal kánonům 
Adama Smithe, tedy tak, že by stanovil daně 
spravedlivě, srozumitelně. Vybíraly by se tak, 
aby poplatníka co nejméně zatěžovaly a aby 
byly minimalizovány náklady na jejich sprá-
vu. To je ideální stav, ke kterému se nedosta-
neme, dokud budou daně představovat politic-
ký nástroj a argument využívaný ve volebních 
kampaních. 
Nešťastná legislativní úroveň, na kterou si 
u daňových předpisů dlouhodobě stěžujeme, 
se začala promítat bohužel do celé řady dal-
ších zákonů, které náš parlament přijímá. Opa-
kované novelizace jsou často předkládány cha-
oticky a bez potřeby vyvolané praxí. Politici 
překotně upravují kazuistické situace, aniž by 
počkali na to, až jim soudní praxe dá odpověď 
na otázku, zda skutečně má s nějakým ustano-
vením problém a je třeba jej upravit jinak nebo 
podrobněji. Politici však mají pocit, že je zapo-
třebí neustále všechny zákony vylepšovat, kon-
kretizovat tak, aby obsáhly všechny myslitel-
né životní situace. Dávají přednost kazuistické 
úpravě před úpravou obecnou. A to pak vede 
k nepřehlednosti.

V oblasti daní se v posledních měsí-

cích objevilo či se připravuje hned něko-

lik legislativních novinek zaměřených 

na trestní represi. Neplatí snad lidé a fir-

my daně? Nebo si finanční úřady při výbě-

ru daní počínají tak špatně?  

Já si myslím, že finanční úřady jsou dnes velmi 
odborně erudované. I v případě, že je podezře-
ní na spáchání daňového trestného činu, tak 
se vyšetřující orgány obracejí na správce daně, 
na oddělení kontroly daní. To provede daňovou 

kontrolu a její výsledky jsou potom určující pro 
zahájení nebo pokračování v trestním stíhání. 
Musíme si přiznat, že vyšetřovatelé a státní zá-
stupci zpravidla nejsou specializovaní na da-
ňovou problematiku, neorientují se v účetnictví 
apod. Proto se domnívám, že posílení trestní re-
prese u daňových úniků nepovede ke zvýšení 
výnosu z daní. Zavedení trestní represe u kon-
krétního deliktu má odstrašující charakter pro 
potenciální pachatele ne v důsledku výše mož-
ného trestu, ale v důsledku vysoké míry jistoty, 
že spáchaný trestný čin bude odhalen a potres-
tán. Ale takovou obavu u pachatelů daňových 
úniků může beze zbytku splnit i důsledná da-
ňová kontrola a přesvědčení, že delikt bude po-
stižen v daňovém řízení.

Po několika letech se na základě novely 

trestního zákoníku stala od 1. července 

2016 opět trestnou záležitostí i příprava 

zkrácení daně. Jak to vnímáte? 

Toto je věc, proti které vystupovali nejen daňo-
ví poradci, ale také Unie obhájců. Vytváří totiž 
nejistotu, kde leží hranice, kdy je konkrétní jed-
nání možné považovat za pouhou úvahu o le-
gálních hranicích daňové optimalizace a kdy 
jde již o trestnou přípravu. Nadto bude pro-
blematické řešení případů, kdy si poplatník 
po zvážení všech okolností skutek rozmyslí.

Proč? 

Nyní u krácení daní platí zásada automatické 
účinné lítosti. Pokud tedy pachatel delikt spá-
chá, později se mu to „rozleží v hlavě“, podá 
dodatečné přiznání a doplatí daně, tak je bez-
trestný. Zavedením trestnosti přípravy však 
tuto jistotu beztrestnosti ztrácí, i když skutek 
nedokoná. 

Co se tedy dá považovat za přípravu krá-

cení daně?

V mezních případech by se za přípravu mohlo 
považovat už to, že se půjdete poradit s daňo-
vým poradcem či advokátem o tom, jestli je ně-
jaké jednání legální nebo ne. Na základě porady 
si poplatník spáchání skutku rozmyslí, nicméně 
z předchozích realizovaných odposlechů firem-

ních jednání může policie dojít k závěru, že trest-
ný čin připravoval. Jeho jednání by tedy moh-
lo být považované za přípravu ke krácení daní.

Jak znovuzavedení tohoto institutu zdů-

vodnili zákonodárci?

Předkladatelé novely rovněž ujišťovali pod-
nikatelskou veřejnost, že jim jde jen o postih 
tzv. karuselových podvodů a že běžné pora-
denství nikdy nebude chápáno jako příprava 
k trestnému činu. V zákoně to však napsané 
není. Novela byla také zdůvodněna nezbytnos-
tí použití vyšetřovacích metod již při podezře-
ní, že se trestný čin připravuje. Teď, když se pří-
prava stala trestnou, může si policie už v této 
fázi zažádat třeba o odposlech. Dokud jsme 
měli trest až za dokonaný trestný čin, tak tuto 
možnost policie neměla. 

Je to podle Vás dostatečně silný argu-

ment pro takový krok?

Vzhledem k tomu, že jsou opakovaně zazname-
návány případy zneužití odposlechů apod., tak 
tohle pro mě není argument.

Co je vlastně postihováno?

Příprava je definovaná jako úmyslné vytváření 
podmínek pro spáchání trestného činu. 
Uvedu to na jiném názorném příkladu. Když si 
někdo bude chystat trestný čin loupeže, tak to, 
že si nachystá nástroje, které pak použije, to že 
si připraví auto, kterým pak odveze ukradené 
předměty, to bude ona příprava. A samozřej-
mě tam musí být nějaký úmysl, že ty předmě-
ty nebo i informace hodlá využít ke spáchání 
trestného činu.

Jde něco takového vydedukovat i u pří-

pravy krácení daní? 

U velkých případů krácení daní, jako je třeba 
krácení spotřební daně a DPH v souvislosti s li-
hovou aférou, zřejmě ano. V takových přípa-
dech si pachatelé obstarávají skladiště, kde bu-
dou nezdaněné zboží skladovat apod. V těchto 
velkých případech bude možné dovodit, že pa-
chatel chtěl nějaké věci využít k spáchání trest-
ného činu a chystal se ho spáchat. 

rozhovor

Jaký byl z hlediska daňových změn rok letošní, a co nás čeká ten příští? Co 
přinese do podnikatelského prostředí znovuzavedení trestnosti přípravy 
krácení daně? A měly by se velké firmy připravovat na zavedení jednotného 
daňového systému? Nejen na tyto otázky odpovídá v rozhovoru Monika 

Novotná, partnerka mezinárodní poradenské kanceláře Rödl 

& Partner, která se specializuje právě na oblast daní. A hovoří i o tom, jak se
časté změny legislativy promítají do jejich práce a obecně do celé advokacie. 
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Bojím se ale, že se tento institut může zneuží-
vat k postihu legálního daňového poradenství 
k optimalizaci. Všichni podnikatelé logicky 
hledají cestu, jak využít legálních mezí záko-
na k tomu, aby neplatili vyšší daně, než musí. 
Může se přitom stát, že podnikatel, který není 
profesionál, přijde na způsob, který by již byl 
deliktní. 
Jak Evropský soud, tak i naše soudy judikova-
ly, že daňovým deliktem je i to, když se nějaká 
transakce uskuteční jenom proto, aby se snížil 
daňový základ, a nezahrnuje jinou ekonomic-
kou kauzu. Tedy například dojde k fúzi společ-
ností jen proto, že tím dojde k úspoře daní. 
Když se klient přijde poradit o téhle záležitos-
ti, daňový poradce mu vysvětlí problémy s tím 
spojené. Klient se pak rozhodne, jestli projekt 
pro něj přece jen nemá i jinou ekonomickou 
kauzu, třeba optimalizaci nákladů na správu 
společností. Pokud bychom takové jednání po-
važovali za přípravu k trestnému činu, zname-
nalo by to konec daňového poradenství.
Nemyslím si ale, že by to byl primární záměr 
toho zákonodárce. Spíše jim šlo skutečně o roz-
plétání velkých kauz. Ale zneužití tady bohužel 
hrozí a teprve když k němu dojde, můžeme zjis-
tit, jak se k tomu postaví soudy.

Pokud se nemýlím, postih by ale měl být 

až tou poslední možností, když všechny 

dostupné prostředky selžou. V tomto pří-

padě je to však zcela naopak…

Máte pravdu, protože tady není žádná analý-
za se závěrem, že zavedení trestnosti přípra-
vy krácení daní povede ke kýženému výsled-
ku, tedy k tomu, že všichni budou platit daně 
tak, jak mají. 
Co narušuje celou koncepci postihování da-
ňových nedoplatků normami trestního práva, 
je zásada ne bis in idem. Tato zásada zakazu-
je, aby táž osoba byla za ten samý skutek po-
trestána dvakrát. Pokud je tedy stejná osoba 
potrestána sankcí v daňovém řízení, je vylou-
čeno, aby byla ještě i trestně stíhána. Tyto pro-
blémy jsou ovlivněny tím, že chceme stejný 
skutek řešit dvěma právními systémy. To ni-
kdy nemůže fungovat bezchybně.

A mohou běžet souběžně?

Mohou, ale pravomocné skončení jednoho z ří-
zení ovlivní výsledek druhého. Přitom není 
dána žádná priorita. Zaznamenala jsem vý-
klad, že v případě podezření na trestný čin krá-
cení daně by měl ustoupit daňový postih a pa-
chatel bude postižen jen v trestním řízení. To je 
podle mě úplně chybný výklad. Trestní právo 
se má používat až jako poslední možnost, když 
všechno selže. Pro stát je však daleko výhod-
nější, když bude doplacena daň a penále, než 
když dojde k odsouzení s podmíněným tres-
tem.

Nemůže tahle úprava vést ke zneuži-

tí a k likvidaci některých podnikatelů? 

Vždyť už jenom trestní stíhání jako tako-

vé poškodí pověst firmy, může přijít o zá-

kazníky apod....

O pověst může firma přijít, i když bude označe-
na za nespolehlivého plátce daně. Každopádně 
je trestní stíhání, byť třeba následně zastave-
né, větším cejchem, které si podnikatel ponese.

Jak to vnímáte Vy z pozice advokátů a da-

ňových poradců, může to přinést kompli-

kace i Vám?

Já si nemyslím, že by klasické poradenství, kte-
ré poskytujeme, mohlo být klasifikované, jako 
příprava k trestnému činu.

Takže to, co se šíří v médiích, je podle Vás 

přehnané?

Je to dovedeno do absurdních důsledků.

Kde je podle Vás ona pověstná hranice, co 

můžete klientům poradit a co by bylo po-

dle nového zákona už za hranou?

Ono je to trochu jinak. Novým zákonem se ne-
změnila hranice, jen se posunula doba, od kdy 
je možné považovat dané jednání za trestný 
čin. Co bylo krácením daní, je krácením daní 
i teď. Co se ale mění postupně, nikoli však le-
gislativně, ale judikatorně, je pohled na to, co 
všechno je nedovoleným jednáním. 
Hranice mezi krácením daně jako trestným či-
nem a daňovým nedoplatkem je v subjektiv-
ní rovině. Daňový nedoplatek je něco, čeho se 
pachatel dopustí z nedbalosti, krácení daně 
ve smyslu trestního práva je případ, kdy pacha-
tel zcela vědomě porušuje zákon a zcela vědo-
mě nepřizná nějaký příjem, připraví falešné do-
klady k daňovým nákladům. To jsou klasické 
případy krácení daní. 
Kde se stírá ta hranice, je právě to, že jsou daňo-
vě postihovány skutky z transakcí, které nema-
jí ekonomickou kauzu, jsou realizovány jen s cí-
lem daňové optimalizace. V takovém případě 
podnikatel jednal celou dobu dle zákona, ale 
když jeho jednání nemělo žádný jiný důvod než 
daňovou optimalizaci, bude mu vyměřena daň 
a navíc sankce za daňový delikt. Stát by však 
mohl uzavřít, že když takové jednání podnika-
tel zamýšlel, to znamená, že naplnil i subjektiv-
ní stránku, a spáchal trestný čin.

Je tu ještě další záležitost, která budí vel-

mi rozporuplné reakce – a sice rozšíření 

pravomocí celní správy právě pro oblast 

daňových deliktů. Je to podle Vás dobrá 

cesta? 

Ne, jednoznačně ne. Celní správa dnes má 
pravomoci vyšetřovat některé daňové delikty 
v oblasti nepřímých daní, to znamená v oblasti 
DPH, v oblasti spotřebních daní, což často sou-
visí s ilegálním převozem přes hranice či zfal-
šovanými doklady pro převoz. Tam má celní 
správa svoje odborníky. Ale něco úplně jiného 
jsou přímé daně, kde celní správa nemá vůbec 
žádné zkušenosti, nemá zkušenosti ani s pro-

cesními předpisy. Proto si myslím, že to není 
dobré řešení.

Boj proti neplacení daní se neřeší jen 

na státní ale i na evropské úrovni, v polo-

vině října Sněmovna podpořila vládní no-

velu zákona o mezinárodní spolupráci při 

správě daní, která má zamezit meziná-

rodním daňovým únikům. Byla to reakce 

na Evropskou směrnici. O co přesně jde?

Jde o výměnu informací. Finanční instituce 
budou muset zjišťovat daňové rezidenství těch 
poplatníků, kterým spravují finance. Novela 
zavedla automatickou výměnu informací o fi-
nančních účtech. Je to reakce na kauzy, jako 
byly třeba Panama Papers. Poplatník bude mu-
set prostřednictvím finanční instituce doložit 
daňový domicil. Naše správa si bude moci vy-
žádat informace, zda tento poplatník platí v da-
ném státě daně.

Dělo se něco takového doteď?

Pravidla pro výměnu informací sice platila, ale 
naše daňová správa spíše vyžadovala od po-
platníka, aby svůj daňový domicil prokázal 
např. potvrzením domovského finančního úřa-
du.

Koncem října pak Evropská komise před-

stavila návrh na jednotný daňový systém 

pro celou Evropskou unii. Chce tak zabrá-

nit velkým nadnárodním firmám, aby se 

mohly vyhýbat placení daní. Jak konkrét-

ně by to mělo podle návrhu fungovat?

Výchozí úvaha reaguje na jistou konkurenci 
mezi daňovými systémy členských států. Stá-
ty, které se snaží přilákat investory, jdou ně-
kdy cestou nízkých daní. Což je třeba Česká 
republika, protože 19% zdanění právnických 
osob není ve srovnání s jinými státy EU zase 
tolik. Pokud má tedy jeden koncern společnos-
ti ve více členských státech EU a ty společnos-
ti spolu obchodují, platí, že ceny mezi těmi jed-
notlivými společnostmi musí být na úrovni 
běžných tržních cen. Toto pravidlo však 100% 
nechrání daňové správy jednotlivých států 
vůči tomu, aby si koncern nepřeléval zisky tam, 
kde je momentálně nejvýhodnější zdanění.

Takže?

Evropská unie přišla s konceptem společného 
konsolidovaného základu daně, kde by se po-
dle předem daných pravidel vytvořil základ 
daně za celý koncern, tedy společně za všech-
ny koncernové společnosti v členských státech 
EU. Ten by se rozdělil mezi jednotlivé členské 
státy, a ty by tento základ podrobily svým da-
ním z příjmů. Státy s nízkým zdaněním proto 
mají obavu, že tento klíč bude nastaven tak, 
aby byly podpořeny silné ekonomiky. Ani naše 
ministerstvo financí není tímto záměrem úplně 
nadšeno. Záleží totiž nejen na tom, jakým způ-
sobem bude určen konsolidovaný základ, ale 
především jak bude nastaveno jeho rozdělení.

rozhovor
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To, co by se mělo uplatnit již v předstihu jako 
dočasné řešení, je přeshraniční uplatnění da-
ňové ztráty. To znamená, že když jedna společ-
nost v koncernu bude ve ztrátě a druhá v zis-
ku, bude se moci ztráta přenést přes hranice 
a uplatnit v jiném členském státu.

Podobný návrh už tady jednou byl, ale ne-

prošel. Myslíte, že ten aktuální návrh má 

šanci uspět?

Myslím si, že ne. Předpokládám, že odpor jed-
notlivých lokálních ekonomik bude velmi silný 
a státy se nedokážou domluvit na jednotném 
optimálním řešení.

Vraťme se nyní na půdu naší republiky 

a podívejme se na změny v tuzemských 

daních. Jak byste z pohledu legislativ-

ních změn zhodnotila letošní rok? Byl 

hodně „turbulentní“?

Pro tento rok postihly turbulence oblast DPH. 
Převratnou změnou je jak kontrolní hlášení, tak 
elektronická evidence tržeb. Myslím, že u tak-
to komplikovaných věcí by měl nejdříve být ně-
jaký zkušební režim a pak až ten ostrý, spojený 
se sankcemi za nedodržení stanovených po-
vinností. U kontrolních hlášení nebyl zkušeb-
ní provoz žádný, nadto nebylo dlouho jasné, ja-
kou přesně strukturu bude kontrolní hlášení 
mít, takže podnikatelské subjekty měly kon-
cem loňského roku docela napilno, aby dokáza-
li nastavit svoje účetnictví na kontrolní hláše-
ní. Musím ale potvrdit, že k mému překvapení 
se systém nezhroutil, byť došlo k nějakým pře-
hmatům. Nedokáži však odhadnout, jestli to je 
systém, který povede k odstranění daňových 
nedoplatků. Protože případy krácení daně, kte-
ré jsou mediálně známé, byly připraveny po-
měrně sofistikovaně. Proto si myslím, že kon-
trolní hlášení samo o sobě není prostředkem, 
který by takovým případům dokázal zabránit.

A EET? Myslíte, že dokáže splnit předpo-

klady?

EET vychází z toho, co mi není úplně sympatic-
ké. Jde o to, že zákazník dostane účtenku, s tou 
by si měl sednout k počítači a podívat se, jest-
li ji podnikatel zanesl do centrálního systému. 
Pokud zjistí, že ne, tak by měl nahlásit, že jeho 
účtenka nebyla zanesena do systému. Přená-
ší se tak kontrolní působnost finanční správy 
na spotřebitele a očekává se, že budou pode-
zření na daňový únik hlásit na úřad. Jenže to 
mohou už dnes, a přesto se to neděje.

Pomůže to?

Paradoxně EET pomůže podnikatelům, kteří 
podnikají v oboru restaurací. Nyní budou mít 
kontrolu nad tím, že tržby jsou řádně zaúčtova-
né a přiznané. Proto u větších podniků odpor 
proti EET nebyl tak silný. Co mě ale třeba zará-
ží, je to, že řemeslníci, kde je zatajení příjmů už 
téměř folklórem, budou podléhat EET až v po-
slední fázi. 

A navíc je otázka, jak tento systém bude pokra-
čovat. Jde totiž o něco, co je politickou otázkou, 
co teď zavedla současná vláda. Pokud volby do-
padnou jinak, než současné nejsilnější politic-
ké strany předpokládají, tak se možná půjde 
úplně jinou cestou. 
Proto si myslím, že řešení daní by mělo podlé-
hat shodě napříč politickým spektrem. Proto ví-
tám současnou iniciativu ministerstva financí, 
které připravuje nový zákon o daních z příjmů. 
Prostor pro volební sliby bude daný možností 
změnit sazby, nicméně by měly být omezeny 
výjimky, příplatky, speciální úpravy apod. Fi-

nální podoba nového zákona by měla být před-
stavena v průběhu příštího roku.

Jaké další změny jsou ve hře pro příští 

rok?

Příští rok očekáváme změny, které již byly aví-
zované, např. znovuzavedení daňových zvý-
hodnění na děti pro podnikatele, kteří uplatňu-
jí paušální výdaje a další podobné drobnosti.  
Něco by mělo platit již od 1. ledna, něco až 
v průběhu roku 2017, podle rychlosti legislativ-
ního procesu. 
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Jak moc by se měly snižovat výdajové 

paušály?

Mluví se o tom, že by byly jen pro podnikatele 
s příjmem pod 1 milion korun. Nevím, jak přes-
ně se to bude uplatňovat. Teď je to tak, že se 
u některých profesí může uplatnit výdajový 
paušál z příjmu do 2 milionů korun, tzn., že ma-
ximální výše paušálu je vypočtena z 2 milionů 
i v případě, že příjmy podnikatele budou vyš-
ší. Pokud by se mělo nyní zavést to, že by se 
u příjmů ve výši nad 1 milion korun nemohly 
výdajové paušály použít ani zčásti, bylo by to 
dle mého názoru diskriminační, a možná i pro-
tiústavní.

Těch změn je, jak je vidět, mnoho. Čas-

to se vše řeší na poslední chvíli a času 

na „adaptaci“ je tak velmi málo. Dokáže-

te dát vždy klientům jednoznačnou radu 

nebo jsou situace, kdy je to obtížné? 

Obtíže právního poradenství v oboru daňové-
ho práva jsou skutečně zčásti způsobeny tím, 
že novely jsou přijímané na poslední chvíli 
před koncem kalendářního roku. Není to tak 
dávno, kdy jsme ještě o Vánocích nevěděli, jaká 
bude sazba DPH na příští rok.
Dalším důvodem je to, že daňové předpisy ne-
jsou zcela srozumitelné a nedávají jasnou odpo-

věď na konkrétní podnikatelskou situaci. Něco 
je řešeno judikaturou, ale něco je věc napros-
to neřešená. V takových případech můžeme až 
v řízení před soudem prokázat správnost naše-
ho posouzení.

Určitě se i do oblasti daňové promítá elek-

tronizace. Jak konkrétně? Jsou v plánu 

nějaké novinky?

Kromě již zmíněného EET se, pokud vím, 
chystají nějaké změny v prohlášení zaměst-
nance k dani z příjmu, které by mělo být mož-
né i s elektronickým podpisem. A pak je to 
obecně komunikace s daňovou správou. 
V této oblasti je stupeň elektronizace poměr-
ně vysoký.

Stále nová legislativa, elektronizace… Jak 

se to promítá do Vaší práce?

Je to neustálé studium, ale nemyslím si, že to 
je v jiných oblastech práva nějak jednoduš-
ší. Legislativní změny jsou standardní sou-
částí právní profese. Co je nepříjemné, je to, 
že se předpisy mění narychlo, bez širší odbor-
né diskuse. Právo nemusí a nemá reflektovat 
konkrétně každou životní situaci. K tomu jsou 
tady soudy. Bohužel, to, že máme zákony ne-
přehledné, že soudy nedokáží svá rozhodnutí 

odůvodnit laické veřejnosti a někdy ani té od-
borné, vede k poklesu úcty k právu.

Dotkli jsme se práce advokátů obecně. Po-

dívejme se na ni z širšího pohledu. Vy pů-

sobíte jako členka sekce pro právo veřej-

né v rámci České advokátní komory. Jak 

vnímáte roli komory?

Komora by si určitě zasloužila, aby jejím ná-
zorům bylo více nasloucháno v legislativním 
procesu. Právě advokáti standardně řeší pro-
blematické situace a znají tak nejlépe potřeby 
praxe. Pokud se následně předkladatel zákona 
s připomínkami advokátního stavu nevypořá-
dá, měl by to Poslanecké sněmovně zdůvodnit. 
To se nyní neděje a často se stává, že připomín-
ky komory se zcela opomíjejí. Komora je přitom 
nepředkládá pro posílení svého stavu, ale pro 
ochranu zájmů občanů.  

Co považujete na současném advokátním 

stavu za pozitivní, a co za negativní?

Pozitivní stránkou je, že advokát je vždy 
na straně klienta. Je to ten, kdo bojuje za zá-
jmy občana, podnikatele či společnost. O kon-
krétních výsledcích, o tom, jak advokát pomo-
hl spravedlnosti, by se mělo určitě více vědět. 
Jestli mě totiž něco mrzí, pak je to mediální ob-
raz české advokacie, kdy této její roli není věno-
vána dostatečná pozornost.

Na co by se měla advokátní komora zamě-

řit do budoucna?

Měla by zůstat jedinou profesní samospráv-
nou organizací, která svým členům umožňu-
je poskytovat právní služby. Právní přepisy 
upravující advokacii jsou poměrně přísné. Ad-
vokáti musí mít povinné vzdělání a zkoušky, 
nesou neomezenou odpovědnost za újmu způ-
sobenou klientovi, jsou kárně odpovědní. Bylo 
by určitě špatně, kdyby se poskytování práv-
ní služby umožnilo i podnikatelským nebo ne-
podnikatelským subjektům stojícím mimo ad-
vokacii. Jak by tam mohla být garantována 
kvalita? 

V příštím roce se po čtyřech letech bude 

konat sněm advokátní komory. Řeší advo-

káti nějaká témata už nyní?

Takovým stálým tématem je zlepšení mediál-
ního obrazu advokacie, vyšší důraz na roli ad-
vokacie v legislativním procesu, dále se řeší 
třeba transparentnost advokátních zkoušek. 
Do řešení těchto témat se chce více zapojit 
i platforma Moderní advokacie, která sdružuje 
zástupce větších advokátních kanceláří, které 
čelí zcela specifickým problémům při poskyto-
vání právního poradenství.•
....................................................................................
Autor: Mgr. Dana Jakešová
Foto: Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
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