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Po základní škole vyučen elektromechanikem, pak maturoval na Střední průmyslové škole elek- 
trotechnické, následně roční praxe v projekci a poté přijat na PFUK. Absolvoval v Praze v roce 
1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní 
koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vyko- 
nával advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurá- 
tor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992). 

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & 
Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák. 

- advokát České advokátní komory
- od roku 2004 zapsán jako advokát Slovenské advokátní komory
- od roku 1997 zkušební komisař pro trestní právo při advokátních zkouškách
- od roku 2004 člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory
- od roku 2004 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů
- od roku 2017 člen Sekce pro advokátní právo
- dlouhodobě člen Sekce pro trestní právo, od roku 2017 předseda sekce
- od roku 2000 člen redakční rady časopisu Právní rádce
- zapsán v Seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti podle zákona č.216/1994 Sb.
- člen Komise pro rekodifikaci trestního řádu
- zakládající člen Unie obhájců České republiky a prezident Unie
- v roce 2005 byl vyhlášen druhým v soutěži o Právníka roku v oboru IT, reklama a volba veřej- 
nosti
- v letech 2006, 2007, 2008 a 2009 byl vyhlášen Právníkem roku zvoleným veřejností (v dalších
letech nebyla kategorie vypsána)
- v roce 2009 obdržel od předsedy České advokátní komory ocenění „Za přínos České advo- 
kacii“
- zhruba 25 let členem Arbitrážní komise České basketbalové federace, od roku 2010 je před- 
sedou této komise
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- předseda Arbitrážní komise Českého volejbalového svazu 
- od roku 2011 vykonává pedagogickou činnost jako odborný asistent katedry veřejného práva 
a veřejné správy Vysoké školy CEVRO Institut o.p.s., Praha 1 
- od 2017 místopředseda České advokátní komory 

Publikační činnost 

- spoluautor knih Počítačové právo a Právo informačních a telekomunikačních systémů, jehož 
druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních komunikací za rok 
2004 
- autor publikace Tisk a právo (nakladatelství Orac, 2000) 
- spoluautor publikace Zákon o advokacii (Wolters Kluwer, 2017) 
- spoluautor publikace Etický kodex advokáta (Wolters Kluwer, 2019) 
- spoluautor publikace Bezpečnost informačních systémů (Aleš Čeněk, 2019). 
- od roku 1990 publikuje v odborném tisku (Bulletin advokacie, Právní rádce, epravo.cz aj.) a v 
denním tisku (Hospodářské noviny, MF Dnes, Magazín Ona Dnes a další) 

 
V trestním rejstříku záznam o odsouzení obvodním soudem pro Prahu 1 v roce 1969 pro 
spáchání trestného činu výtržnictví a útoku na veřejného činitele souvislosti s účastí na nepovo- 
leném shromáždění dne 1. 5. 1969. 

 
 
 


