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Návrh 

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA KOMUNIKACE ORGÁNŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

 

Představenstvo České advokátní komory schválilo dne 14. prosince 2021 následující 

Závazná pravidla komunikace orgánů ČAK 

Čl. 1 

Obecné ustanovení 

(1) Za Komoru oficiálně navenek komunikují předseda, tajemník nebo vedoucí odboru 

vnějších vztahů/mluvčí. S jejich souhlasem mohou ad hoc komunikovat i členové/náhradníci 

představenstva pověření předsedou, nikoliv však řadoví pracovníci ČAK. 

(2) Vyjadřuje-li se člen/náhradník představenstva bez výše uvedeného pověření a užívá-li 

přitom označení své funkce na advokátní komoře, měl by vhodným způsobem zdůraznit, že se jedná 

o jeho osobní názor, nikoliv oficiální stanovisko komory. 

(3) Při jakékoliv komunikaci za Komoru uvádí člen představenstva pouze název své funkce 

v Komoře, popřípadě označení advokát.    

 

Čl. 2 

Informace z jednání představenstva 

(1) Před každým jednáním představenstva určí tajemník Komory ve spolupráci s odborem 

vnějších vztahů témata (připravovaná usnesení, body jednání), která budou následně prezentována 

advokátní a jiné veřejnosti. Tato témata budou zařazena do programu jednání jako přednostní. 

(2) Informace o obsahu přijatých/nepřijatých usnesení či bodů jednání budou publikovány 

prvotně odborem vnějších vztahů, a to formou „flash news“ uveřejněných v Advokátním deníku. 

Současně bude na publikovanou informaci odkázáno i na dalších sociálních platformách, jimiž 

Komora v danou chvíli disponuje (Twitter, LinkedIn apod.).  

(3) Na přípravě „flash news“ se kromě pracovníků odboru vnějších vztahů a tajemníka 

podílí ti členové představenstva, kteří byli předkladateli přijatého/nepřijatého usnesení. 

(4) Informace budou publikovány nejpozději ve 12:00 hod. následující den poté, co bylo 

usnesení přijato/zamítnuto. Představenstvo může rozhodnout o nutnosti dřívější publikace přijatého 

usnesení. 

(5) Jednotliví členové/náhradníci představenstva mohou o přijatých/nepřijatých usneseních 

informovat veřejnost teprve po jejich oficiální publikaci výše popsaným způsobem. Nebude-li o 

přijatém rozhodnutí představenstva veřejnost informována v termínu dle článku 2 odst. 4, mohou 

členové představenstva samostatně informovat o jakémkoliv rozhodnutí představenstva. 
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(6) Členové/náhradníci představenstva ani další osoby přítomné jednání představenstva 

nejsou oprávněni informovat o rozhodnutích představenstva učiněných v režimu neveřejné, ani o 

hlasování jednotlivých členů představenstva o jakémkoli návrhu usnesení představenstva. 

 

Čl. 3 

Dotazy hromadných sdělovacích prostředků 

Člen představenstva, kterého osloví hromadné sdělovací prostředky s dotazem týkajícím se 

komorové problematiky, o tom obratem informuje tajemníka a odbor vnějších vztahů. Výstupy za 

Komoru před jejich poskytnutím vždy schvaluje osoba uvedená v článku 1 odst. 1. 

 

Čl. 4 

Uvedené zásady komunikace platí přiměřeně i pro další orgány (výbory, sekce) Komory. 

Informace o obsahu jimi přijatých usnesení (rozhodnutí) připravují předsedové těchto orgánů, 

popřípadě vedoucí příslušných oddělení/odborů. 
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Odůvodnění: 

Komunikace představenstva ČAK, KR, KK a OKK, stejně jako všech dalších poradních orgánů 

Komory po jejich zasedáních, je především komunikací kolektivního orgánu (instituce, úřadu). 

Nejde o komunikaci jednotlivce, který prezentuje svůj osobní názor, nýbrž o komunikaci ČAK jako 

celku. Je proto nezbytné, aby jako první o zásadních rozhodnutích informovala advokátní a jinou 

veřejnost Komora prostřednictvím svých oficiálních komunikačních platforem. 

Za tím účelem byla v Advokátním deníku již připravena samostatná rubrika INFO Z ČAK (viditelná 

na 1. místě v „rubrikové“ nabídce na homepage. Na tomto místě budou zveřejňovány i další důležité 

informace z Komory. Cílem je postupně shromažďovat na jednom místě všechny zásadní informace 

z činnosti Komory, tedy představenstva a všech jejich orgánů, a na zde publikované informace 

následně odkazovat všem používanými sociálnímu účty a jinými platformami, které bude Komora 

používat (Twitter, LinkedIn, mobilní aplikace apod.). 

Výhodou tohoto řešení by mělo být sjednocení (a tedy zpřehlednění, zjednodušení) informačního 

toku o činnosti Komory a jejich orgánů pro všechny advokáty a další veřejnost. Následovat by mělo 

zrušení Newsů a Rychlých zpráv z představenstva, čímž by komunikace Komory s veřejností měla 

nabýt jednotnějších kontur. 

Povinnost všech členů orgánů Komory informovat odbor vnějších vztahů, popř. tajemníka o 

případném dotazu médií týkajícího se činnosti Komory je motivována snahou získat informace o 

tom, jaká témata týkající se Komory budou v nejbližší době publikována a připravit se na případnou 

odpověď. Dalším důvodem také je, že odbor vnějších vztahů, popř. další odbory leckdy disponují 

k dané problematice dalšími údaji, které nejsou veřejně známé (typicky např. statistické údaje), o 

jiných již vyšly jiné články a některé výstupy je zbytečné chystat souběžně vícero autory, kteří by 

se navíc někdy ani přesně nemuseli shodnout apod.).  

Snahou Závazných pravidel není jakkoli omezovat mediální aktivity jednotlivých advokátů, spíše 

naopak. Snahou je získat o nich přehled a dosáhnout tím jednotné mediální politiky Komory. 

 

Návrh usnesení: 

Představenstvo ČAK schvaluje závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní 

komory a pověřuje předsedu, tajemníka a další odpovědné osoby, aby zajistili jejich aplikaci 

v rámci činnosti České advokátní komory. 

 

 

Předkladatel: 

JUDr. Petr Toman, LL.M., místopředseda ČAK  

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK 

 

26.11. 2021 


