
 

 

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

V Praze dne 3. dubna 2014 
 

Věc:  Opakovaná 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 Stubleyho, advokáta, společníka MSB Legal, v.o.s. 

 

 
Vážený pane předsedo, 
Vážené představenstvo, 
 
dopisem ze dne 20. února 2014 jsme se na Vás obrátili s otevřenou výzvou k pozastavení výkonu advokacie u advokátů 
obviněných z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Tohoto trestného činu se obvinění advokáti měli 
dopustit v souvislosti s kauzou předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy. V příloze zmíněné 
výzvy jsme k Vašim rukám rovněž zaslali usnesení o zahájení trestního stíhání výše zmíněných advokátů. 
 
Dopisem ze dne 28. 2. 2014 nás JUDr. Ladislav Krym, tajemník České advokátní komory, informoval, že Česká advokátní 
komora zahájila dne 26. 2. 2014 dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, řízení o možnosti 
pozastavení výkonu advokacie advokátů Mgr. Davida Michala a Mgr. Marka Stubleyho. O výsledku tohoto řízení jsme 
dosud informování nebyli. V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o sdělení výsledku řízení, tedy zda byla či nebyla 
pozastavena činnost obviněných advokátů. V případě, že existuje rozhodnutí o pozastavení činnosti (ať již byla činnost 
pozastavena, či nikoliv), anebo zápis ze zasedání představenstva České advokátní komory, které o této záležitosti 
jednalo, žádáme zároveň o zaslání jeho kopie. 
 

V této souvislosti si dovolujeme Vás informovat, že výzvu Oživení k pozastavení výkonu advokacie u advokátů 
obviněných z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti podpořila celá řada občanů, kteří jsou vývojem případu 
a zejména sílícím podezřením o zapojení advokátů do organizované trestné činnosti silně znepokojeni. Rychlost a 
odůvodněnost rozhodnutí České advokátní komory o pozastavení výkonu advokacie je v dané věci zcela rozhodující. 
Případná nečinnost či lhostejnost orgánu České advokátní komory je způsobilá významně poškodit advokacii jako celek 
v očích široké veřejnosti. 
 
Signatáře výzvy naleznete na našich webových stránkách: 
http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/02/20/vyzva/ 
 
Věříme, že Česká advokátní komora nezklame naši důvěru. 
 

S pozdravem 

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