
ČAK navázala kontakty s tokijskou 
advokátní komorou 
Česká advokátní komora navázala kontakty s Advokátní komorou Tokio Daini až ze 
vzdáleného Japonska. Po několikaměsíční přípravě navštívila 30. srpna 2006 ČAK skupina 
třiceti advokátů z japonského hlavního města, mezi nimiž byl i předseda rady centrální 
Japonské advokátní komory Ryota Jamagiši, aby si neformálně vyměnili zkušenosti s českými 
advokáty. 
 
Setkání v aule pražského Paláce Dunaj vedl za ČAK člen jeho představenstva JUDr. Milan 
Kyjovský, dále se ho za vedení komory zúčastnili i JUDr. Dušan Uhlíř a JUDr. Jiří Všetečka. 
Viceprezident mezinárodního výboru Advokátní komory Tokio Daini Keiširo Okamoto 
nejdříve informoval o zásadních změnách, které v oblasti justice a advokacie v posledních 
několika letech v Japonsku probíhají. Patří k nim:  
 
1/ větší účast občanů v soudních řízeních – společně s třemi soudci-profesionály nyní 
v trestních věcech rozhoduje i šest náhodně zvolených laiků z řad občanů, a to nejen o vině, 
ale i o výši trestu, 
2/ reforma vzdělávání a přípravy na advokátní profesi, která má do advokacie přivést větší 
počet právníků (v současné době je ve stotřicetimilionovém Japonsku 21 tisíc advokátů) 
3/ reforma vlastní advokacie - v této oblasti je největším úkolem vytvoření etického kodexu, 
4/ rozvoj bezplatné právní pomoci, 
5/ lepší dostupnost obhájce ex offo, 
6/ rozvoj alternativního řešení sporů.  
 
Následující hodinová neformální debata mezi japonskými a českými právníky pak byla velmi 
zajímavým zrcadlem shod i odlišností na jednu stranu tak vzdálených, na druhou stranu 
v něčem až překvapivě blízkých zemí. 
 
Až trochu šokující tak byla pro české účastníky setkání například informace, že Japonsko 
zavedlo po roce 1868, kdy se po několika staletích prakticky úplné izolace znovu otevřelo 
světu, justiční systém podle německého vzoru, který byl navíc po druhé světové válce doplněn 
některými americkými prvky. 
 
Řada dotazů japonských hostů byla inspirována tím, že těsně před setkáním na Komoře se 
zúčastnili jednání civilního i trestního senátu na Obvodním soudě pro Prahu 1. Zatímco 
v trestním řízení se Japoncům zdála výpověď svědků velmi krátká, v civilním procesu je 
zaujala silná role soudce. V Japonsku totiž svědka v civilním sporu vyslýchá ta strana, která 
jej předvolává. Udivil je také způsob protokolace v civilním procesu, v Japonsku je civilní 
řízení buď stenografováno, nebo přímo technicky zaznamenáváno. 
 
Velkým překvapením pro ně byla informace, že mezi českými advokáty je 40% žen, (v 
Japonsku je to 17%), naprostým úžasem ale zašuměla japonská strana auly při informaci, že 
ženy tvoří  60 až 70% českých soudců. 
 
Překvapivě živě japonští advokáti reagovali také na sdělení, že advokátní zkoušky složí 
v Česku 80 procent uchazečů. Vysvětlení je jednoduché - v Japonsku bylo totiž po celá 



desetiletí složení advokátních zkoušek tak obtížné, že z 20 tisíc uchazečů běžně uspělo pouze 
pět set. Tento velmi ztížený přístup do profese se ale v posledních letech začíná měnit. 

Na závěr velmi zajímavého setkání předal Ryota Jamagiši JUDr. Kyjovskému návrh dohody o 
spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Advokátní komorou Tokio Daini. Dokument 
bude projednávat představenstvo ČAK. 
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