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ČAK musí být navenek silná, respektovaná a jednotná; dovnitř malá a přátelská.  

Jako centrum české advokacie musí být tím, kdo advokáty propojuje, vnímá a podporuje jejich 
zájmy, vytváří prostředí vzájemného respektu a solidarity v advokacii a současně navenek 
prezentuje advokacii jako racionální a progresivní společenskou mohutnou sílu, která není 
zahleděná do sebe a využívá svého potenciálu k posilování právního státu v ČR.  

ČAK musí stále intenzivněji pracovat na tom, aby byla „lobbistou“ advokátního stavu ve veřejném 
prostoru a v zákonodárném procesu a spolupůsobit na tvorbě legislativních východisek v oblastech 
důležitých pro advokacii a klíčových pro celou veřejnost.  

To, že má ČAK poskytovat advokátům perfektní servis a zázemí, je samozřejmostí. ČAK čelí 
legitimnímu tlaku na modernizaci, kterému je potřeba jít vstříc. Vedení ČAK by mělo proto pravidelně 
zpracovávat modernizační a investiční plány, aby advokátky a advokáti měli možnost seznámit se 
s tím, jak jsou užívány jejich prostředky a na co vybrané prostředky budou stačit.      

Advokátní stav si musí bezpodmínečně zachovat kárnou pravomoc nad svými členy, kteří jednali 
(při výkonu advokacie a mimo něj) v rozporu s povinnostmi advokáta. To je jádro nezávislého výkonu 
advokacie. Není v zájmu advokátů a jejich klientů, aby tato kompetence přešla na státní orgány. 
Takovým tlakům musí ČAK rozhodně čelit. Současně musí být stále prohlubována míra právní jistoty 
advokátů o tom, co je či není kárným proviněním. 

Advokacie má být vzdělaná; nevzdělaný advokát je nebezpečný sobě i svému okolí. Proto je potřeba 
neustále rozvíjet a inovovat systém vzdělávání advokátů. S tím souvisí posilování regionálních 
zastoupení ČAK, která by měla možnost dalšího vzdělávání advokátům doručit do regionů.  

V první části funkčního období příštího představenstva je potřeba provést debatu o případné změně 
způsobu volby orgánů ČAK a přijímání stavovských předpisů. Následně je případně potřeba zahájit 
příslušné legislativní kroky, aby příští sněm předpokládaný v r. 2025 případnou změnu již reflektoval.  
Jsem pro uvážlivá a systémová řešení, která umožní, aby se do stavovského dění mohlo zapojit co 
nejvíce advokátek a advokátů ze všech regionů.  

ČAK má být aktivním veřejným zastáncem právního státu ve všech významech tohoto sousloví a 
právních odvětvích (např. trestní právo, exekuční právo, transparentní justice, solidní zákonodárný 



proces). Do záležitostí souvisejících s politikou má vstupovat pouze zdrženlivě a uvážlivě, ale vždy, 
když jde o ohrožení právního státu. Na toto téma je potřeba vést průběžnou debatu a vytvářet 
koncensus uvnitř advokátního stavu. Tím si získáme věší respekt u politiků i u veřejnosti.  

• Je správné, že ČAK zajišťuje poskytování bezplatné právní pomoci. Je však nezbytné nadále 
jednat s MSp. o poskytovaní spravedlivých odměny za takto poskytnuté právní služby. Výše 
náhrady nyní poskytovaná určeným advokátům je nedůstojná a nespravedlivá, nereflektuje 
ani otázku odpovědnosti advokáta.    

• Je potřeba dokončit proces vydání nového advokátního tarifu. 

• Je potřeba zahájit debatu o reformě příspěvků na činnost ČAK. Měla by tak být posílena 
solidarita uvnitř advokátního stavu a současně by mělo být víc prostředků na rozvoj činnosti 
ČAK v zájmu advokátního stavu. 

 
 


