
Česká advokacie slavila na Pražském hradě 
20 let své obnovené nezávislosti – pracovně i 
společensky 
Odbornou konferencí na téma „Novodobá advokátní etika” a slavnostním večerem oslavila 
dne 17. září 2010 na Pražském hradě česká advokacie dvacetileté výročí své obnovené 
nezávislosti.  

Konferenci, která se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause ve Španělském 
sále Pražského hradu, zahájil a moderoval předseda České advokátní komory JUDr. 
Martin Vychopeň.  

Účastníky konference, více než pět set advokátů z celé České republiky, i řadu hostů, včetně 
zahraničních, úvodem pozdravil ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Ministr velmi 
ocenil dvacetiletý vývoj svobodné české advokacie a český advokátní stav označil za zcela 
srovnatelný s advokacií v kterékoliv standardní demokracii.  

Podle ministrových slov je Česká advokátní komora velmi dobře fungující samosprávnou 
organizací, která může být inspirací pro jiné české profesní komory. Jak Pospíšil dále řekl, 
aktivity představitelů Komory výrazně přesahují hranice běžných povinností a jejich činnost 
přispívá k rozvoji právního státu. Ocenil také spolupráci  ČAK s ministerstvem spravedlnosti 
a vyjádřil naději, že bude nadále úspěšně pokračovat.  

„Máte co oslavovat,“ ukončil svoje vystoupení ministr Pospíšil (pozn. úplné znění vystoupení 
ministra spravedlnosti naleznete v příloze na konci tohoto článku).  

 



Vystoupení ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila  

 

Pohled na konfereční jednání ve Španělském sále Pražského hradu  

Odbornou část konference zahájili „otcové zakladatelé“ nezávislé české a slovenské 
advokacie – JUDr. Karel Čermák, první a několikanásobný předseda České advokátní 
komory, a JUDr. Štefan Detvai, bývalý mnohaletý předseda Slovenské advokátní komory. 
Oba vystoupili s příspěvky na téma „Právo a povinnost advokáta zachovat klientovy 
záležitosti v tajnosti“.  

V dopoledním bloku vystoupil i předseda Ústavního soudu ČR, exministr spravedlnosti a 
dlouholetý advokát JUDr. Pavel Rychetský s příspěvkem „Etika advokáta z pohledu celé 
justice, důstojnost a čest advokacie, poctivost a dobrá pověst advokáta“.  



 

Vystoupení předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského  

Po poledni konference pokračovala vystoupením 1. viceprezidenta Rady evropských 
advokátních komor (CCBE) Georgese-Alberta Dala na téma „Loajalita - povinnost 
advokáta” a krátkým příspěvkem členky-náhradnice představenstva ČAK JUDr. Vladimíry 
Glatzové a zástupkyně ČR v IBA  „Pohled IBA na etiku”. Dále vystoupili expředseda 
ČAK JUDr. Vladimír Jirousek s tématem „Spravedlivé zacházení s klienty”, 
místopředseda ČAK JUDr. Aleš Pejchal s příspěvkem „Etika advokáta a povinnost 
mlčenlivosti”. Poslední blok vystoupení se týkal žhavého tématu v advokacii – konfliktu 
zájmů. Předsedy odvolací kárné komise ČAK JUDr. Bohuslav Sedlatý  přednesl příspěvek 
“Vyloučení konfliktu zájmu, ať již mezi různými klienty, nebo mezi klientem a advokátem“ a 
člen kontrolní rady ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M., vystoupil s příspěvkem „Střet zájmu 
velkých advokátních kanceláří a klientů, včetně státu jako klienta“.  



 

Pohled na předsednictvo konference o advokátní etice  

V diskusi k jednotlivým příspěvkům z pléna vystoupila bývalá ministryně spravedlnosti, 
ředitelka Justiční akademie JUDr. Daniela Kovářová, šéfredaktor Bulletinu advokacie JUDr. 
Pavel Blanický, bývalý člen představenstva ČAK Milan Kyjovský či místopředseda ČAK 
Antonín Mokrý.  

V rámci závěrečné debaty pozdravil účastníky konference i prezident Soudcovské unie JUDr. 
Tomáš Lichovník.  

(pozn.: ČAK předpokládá, že širokou advokátní obec seznámí s kompletním zněním všech 
vystoupení z odborné konference v podobě sborníku či zvláštního čísla Bulletinu 
advokacie.)  

xxxxxxx  

Slavnostní společenský večer proběhl téhož dne v celém severním křídle Pražského hradu. 
Španělský sál a Rudolfova galerie byly při této příležitosti audiovizuálně propojeny, aby se 
oslav mohla zúčastnit alespoň tisícovka advokátů, nejen členů volených orgánů, zasloužilých 
funkcionářů, ale i dalších, kterým pozvání tlumočili regionální představitelé ČAK či těch, 
kteří si stihli zajistit pozvánku rychlou reakcí přes zvláštní News ČAK.  



 

Advokátní taláry poprvé v praxi – slavnostní nástup představenstva  

I večerní oslavy proběhly pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause. Z pracovních 
důvodů se sice omluvil z osobní účasti, nicméně prostřednictvím kancléře Jiřího Weigla zaslal 
advokátům zdravici, v níž ocenil, jak úspěšně si česká advokacie vedla v uplynulých dvou 
dekádách (pozn. úplné znění zdravice prezidenta republiky naleznete v příloze na konci 
tohoto článku).  

Po prezidentově zdravici vystoupil prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE) 
José Mariá Davó Fernández a se slavnostním bilancujícím projevem předseda ČAK JUDr. 
Martin Vychopeň  



 

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň při projevu  

V závěru svého vystoupení připomněl předseda Vychopeň odkaz Jana Nepomuka Kaňky 
české advokacii. Nejen, že díky němu má advokacie své sídlo v historickém paláci na Národní 
třídě, na motivy jeho klavírního koncertu svou hymnu, ale na Pražském hradě zazněla v 
premiéře ještě skladba Ad laudem Advocatorum inspirovaná právě J.N. Kaňkou. Talichův 
komorní orchestr a Heroldovo smyčcové kvarteto nadchlo přítomné uměleckým přednesem a 
aplausu se dočkal i autor hudby – skladatel Boris Urbánek. Po umělecké části slavnostního 
večera následoval společenský raut.  



 

Talichův komorní orchestr a Heroldovo kvarteto hrálo premiérově Ad laudem 
Advocatorum  

 

Autor Ad laudem Advocatorum – Boris Urbánek – sklidil zasloužené ovace  

Fotografie z odborné konference u příležitosti oslav 20 let obnovené nezávislosti české 
advokacie - "Novodobá advokátní etika", 17. 9. 2010  

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=5972
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=5972


Fotografie ze slavnostního večera u příležitosti oslav 20 let obnovené nezávislosti české 
advokacie, 17. 9. 2010, Pražský hrad 
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Zdravice prezidenta republiky Václava Klause tlumočená kancléřem Jiřím 
Weiglem,   

23kB 

Zdravice ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila,  
 

31kB 
 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6015
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6015
https://www.cak.cz/assets/projev_vychopen_predneseny.doc
https://www.cak.cz/assets/zdravice_klaus_1.doc
https://www.cak.cz/assets/zdravice_klaus_1.doc
https://www.cak.cz/assets/projev-ministr-pospisil-predneseny_1.doc
https://www.cak.cz/assets/projev_vychopen_predneseny.doc
https://www.cak.cz/assets/zdravice_klaus_1.doc
https://www.cak.cz/assets/projev-ministr-pospisil-predneseny_1.doc

	Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti – pracovně i společensky

