
 

 

Česká advokátní komora 
 
JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK 
Představenstvo ČAK 
 
Doručeno datovou schránkou 
 

V Praze dne 20. Února 2014 
 

Věc:  Otevřená výzva k pozastavení výkonu advokacie advokátů obviněných z trestného činu legalizace výnosu 
z trestné činnosti: 
 

- Mgr. Davida Michala, advokáta, společníka MSB Legal, v.o.s., 
- Mgr. Marka Stublyho, advokáta, společníka MSB Legal, v.o.s. 

 

Vážený pane předsedo, 
Vážené představenstvo, 
 

obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již sedmnáctým rokem principy efektivního a 
transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů, korupce a 
nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a 
v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné 
právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 do dubna 2012 jsme provozovali i protikorupční linku 199. V roce 
2011 jsme se věnovali také kauze předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy. 
 

V rámci naší činnosti rovněž pravidelně využíváme právních služeb advokátů zapsaných v České advokátní komoře. 
Mezi hlavní atributy advokáta řadíme nejen jeho profesní erudici, ale přinejmenším stejnou měrou i jeho morální 
integritu a důvěryhodnost.  
 

V rámci naší činnosti již od roku 2011 se značným znepokojením sledujeme informace z médií týkající se zapojení 
některých členů advokátní komory, konkrétně advokátů z advokátní kanceláře Šachta & partners (dnes MSB Legal, 
v.o.s.) do systematického vyvádění veřejných prostředků ze společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy do 
společností sídlících na Kypru apod. Výše jmenovaní advokáti Mgr. David Michal a Mgr. Marek Stubley, společníci MSB 
Legal, v.o.s., byli Policií České republiky, Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality, usnesením ze dne 13. 
února 2014, č.j. OKFK-837-611/TČ-2013-251300-3 (viz příloha) nyní obviněni z trestného činu legalizace výnosu 
z trestné činnosti dle § 216 odst. 1, písm. a), odst. 4, písm. a, písm. b), písm. c) trestního zákoníku.  
 

V této souvislosti se na Vás obracíme s naléhavou výzvou, abyste dle ustanovení § 9, odst. 2, písm. a) zákona o 
advokacii neprodleně rozhodli o pozastavení výkonu advokacie obviněných advokátů a to až do pravomocného 
rozhodnutí v této trestní věci.  
 

V případě, že obvinění advokáti budou i v průběhu svého trestního stíhání vykonávat advokacii, bude důvěra veřejnosti 
v řádný výkon advokacie nenapravitelně ohrožena. Případná nečinnost či lhostejnost orgánu České advokátní komory 
k výše uvedené skutečnosti, tedy k obvinění advokátů z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, je navíc 
způsobilá významně poškodit advokacii jako celek v očích široké veřejnosti. 
 

S pozdravem 

                                                                                                                  
Oživení, o.s.  
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení  
 

Příloha: usnesení o zahájení trestního stíhání advokátů Mgr. David Michal, Mgr. Marek Stubley 


