
 
 

Metodika k přijímání a projednávání stížností, oznámení a podnětů týkajících 
se sexuálního obtěžování a šikany advokátními koncipienty, advokátními 

koncipientkami a členy a zaměstnanci ČAK 
 
 

 

Postup a proces příjímání stížností obecně  

Kontrolní oddělení České advokátní komory („ČAK“) v rámci své působnosti vytváří podmínky pro 
řádnou činnost kontrolní rady1, přijímá, eviduje a zajišťuje vyřizování stížností podaných na advokátní 
koncipienty, advokátní koncipientky a členy nebo zaměstnance ČAK. Dále zajišťuje pravidelné 
vyrozumívání stěžovatele o vyřizování jeho stížnosti2.  

Standardně jsou přijímány a vyřizovány stížnosti (podání týkající se přímo práv a zájmů oznamovatele), 
oznámení (ostatní stížnosti) i podněty (podání, kterými je sledován širší stavovský či společenský 
zájem) (tato podání jsou dále označována jen jako „stížnosti“) ve všech věcech. Jako způsobilá 
k prošetření jsou přijímána podání v jakékoliv formě, z jejichž obsahu je možné seznat, nebo 
kvalifikovaným výkladem dovodit tvrzení o konkrétních pochybeních individualizovaných osob, a to 
včetně podání anonymních.  

Bezprostředně po doručení stížnosti je stěžovatel vyrozuměn o přijetí stížnosti s uvedením informace, 
že mu bude o výsledku prošetření podána písemná zpráva s poučením o rozsahu pravomoci 
kontrolního orgánu ČAK3. Současně je zaslána dotčenému zaměstnanci ČAK, advokátovi nebo 
advokátnímu koncipientovi žádost o jeho vyjádření s výzvou ke splnění jeho povinnost4i předložit 
písemnosti významné pro prošetření věci. 

Metodika k přijímání a projednávání dotazů, oznámení, podnětů a stížností souvisejících se 
sexuálním obtěžováním a šikanou.  

Nevhodné chování projevující se zpravidla jako agresivní nebo manipulativní jednání, které je možné 
označit též jako sexuální obtěžování či šikanu, je nežádoucí, nepřípustné a nezákonné. Dopustí-li se 
takového jednání člen ČAK nebo advokátní koncipient/ka, je to rovněž závažným porušením 
stavovských předpisů a kárným proviněním, které ČAK nemůže aprobovat ani tolerovat. ČAK chce 
proto efektivně pomáhat obětem takového jednání ze strany advokátních koncipientů/koncipientek 
a členů či zaměstnanců ČAK a zavádí speciální prostředky ochrany obětí takového jednání.  

Konzultace 

S ohledem na závažnost takového jednání a zásah takového jednání do osobnosti, integrity a psychiky 
oběti takového jednání je zřízena anonymní důvěrná linka, telefonická na telefonním čísle: 739 628 918 
a e-mailová na adrese: duvera@cak.cz, k níž má přístup pouze místopředsedkyně kontrolní rady paní 
JUDr. Irena Schejbalová. Prostřednictvím této anonymní důvěrné linky lze  

 
1 (čl. 38 odst. 1 usnesení ČAK č. 3/1999 Věstníku, organizační řád) 
2 (čl. 38 odst. 2 usnesení ČAK č. 3/1999 Věstníku) 
3 (zejm. §33 odst. 3, §46 odst. 4 zákona o advokacii a čl. 16, 18 a 38 usnesení ČAK č. 3/1999 Věstníku) 
4 podle §46 odst. 4 zákona o advokacii 
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a) získat základní informace o možnosti a způsobu podání stížnosti kontrolní radě a variantách 
jejího vyřízení;  

b) získat informace o dalších možných postupech a krocích, které může v závislosti na závažnosti 
jednání stěžovatel zvážit; a  

c) e-mailem přímo podat stížnost na advokátního koncipienta, advokátní koncipientku, člena 
anebo zaměstnance ČAK.   

Osoba pověřená v rámci kontrolního oddělení zpracováním těchto stížností bude proškolena tak, aby 
byla schopná rozpoznat závažnost obvinění a schopna doporučit stěžovateli další možné a vhodné 
postupy a kroky.  

Projednání stížnosti kontrolní radou 

Stížnosti, jejichž předmětem je sexuální obtěžování či šikana nebo jiné agresivní nebo manipulativní 
jednání jsou stejně jako ostatní stížnosti přijímány kontrolním oddělením ČAK.  

Za účelem šetření práv a právem chráněných zájmů stěžovatele předzpracovává stížnosti týkající se 
sexuálního obtěžování či šikany vedoucí kontrolního oddělení, pokud tím nepověří jiného řádně 
proškoleného přezkumného advokáta. V případě, že bude stížnost podána přímo e-mailem zaslaným 
na anonymní důvěrnou linku, bude obratem předána vedoucí kontrolního oddělení. Předzpracovatel 
ve věcech odůvodňujících podezření, že oznamovatel může být osobou poškozenou sexuálním 
obtěžováním či šikanou, zváží zaslání stěžovateli zvláštní informace a poučení s případnými odkazy na 
pomoc specializovaných subjektů.  

Stížnosti týkající se sexuálního obtěžování a šikany budou, pokud možno, zpracovávány a uchovávány 
odděleně od ostatních stížností za účelem zvýšené ochrany důvěrnosti informací ve stížnostech 
obsažených.     

Stížnosti týkající se sexuálního obtěžování a šikany budou vždy zpracovány tak, aby byla v maximální 
možné míře zachována anonymita stěžovatele při zachování možnosti advokáta/ky či advokátního 
koncipienta/ky, příp. zaměstnance ČAK, vůči němuž/níž stížnost směřuje, se k věci vyjádřit a řádně se 
hájit.  

Taktéž za účelem šetření práv a právem chráněných zájmů stěžovatele předseda kontrolní rady určí 
sekci kontrolní rady pro projednání těchto stížností a zaujetí stanoviska, zda stížnost je důvodná či 
nedůvodná.  

Stěžovatel a osoba, vůči níž stížnost směřuje, budou upozorněni, že není vhodné, aby o předmětu 
stížnosti a zúčastněných osobách informovali třetí osoby.  

Kárné řízení  

Předseda kárné komise určí kárný senát(y) pro účely kárného řízení ve věcech kárných žalob týkající se 
sexuálního obtěžování a šikany. 

Odvolací kárné řízení 

Předseda odvolací kárné komise určí odvolací kárný senát pro účely odvolacího kárného řízení ve 
věcech týkajících se sexuálního obtěžování a šikany.    

Mechanismy a zásady stanovené v této metodice zajišťují řádné prošetření a posouzení všech stížností 
týkajících se sexuálního obtěžování a šikany kontrolní radou ČAK a řádnou rozhodovací praxi kárnou  



 
 

 

komisí a odvolací kárnou komisí při maximálním možném respektování a zachování osobnostních práv 
stěžovatele a při zachování práv osoby vůči níž stížnost nebo kárná žaloba směřuje.  


