AKTUÁLNĚ
XIII. Konference o historii advokacie
Místo konání: CEVRO Institut, Český Krumlov
Termín: Pátek 11. listopadu 2016
V pořadí třináctá Konference o historii advokacie byla konána ve spolupráci Výboru pro
historii advokacie České advokátní komory a VŠ CEVRO Institut dne 11. listopadu 2016
v Českém Krumlově.
Úvodní slova pronesli rektor naší školy Josef Šíma, místopředseda České advokátní
komory a předseda Výboru pro historii advokacie Petr Poledník a místopředsedkyně
Slovenské advokátní komory Viktória Hellenbart. Řečníci připomněli inspirativní roli historie
pro současnost a zdůraznili podíl jimi reprezentovaných institucí ve vzdělávacích,
vědeckých a publikačních programech.
Odbornou část konference otevřel Lubomír Činka referátem na téma Historické soudní
budovy na území města České Budějovice a na území soudních okresů v působnosti
Krajského soudu v Českých Budějovicích v období 1850-1949 s přihlédnutím k současné
dislokaci. Lubomír Činka disponuje nejbohatší sbírkou dobových pohlednic soudních budov
nejen v České republice. Účastníci konference tak měli možnost porovnávat historickou
podobu soudních budov v patnácti jihočeských městech s jejich současným stavem a
využitím. Řada okresních soudů, například v Lišově, Lomnici nad Lužnicí, Kaplicích, apod.
byla zrušena, jinde, například přímo v Českém Krumlově, byly soudy stěhovány z původní
dislokace do soudních budov, postavených pro tento účel. Z prezentované části sbírky
zaujala pohlednice justičního paláce v Českých Budějovicích po spojeneckém
bombardování na konci II. světové války.
Viktória Hellenbart navázala na svoje vystoupení při minulých konferencích a
představila další část překladu z knihy uherského advokáta Králika Lajosa Advokátsky
poriadok z počátku 20. století. Kapitola Advokát jako vir bonus, dicendi peritus a jeho
účinkovanie v skromných veciach a vo verejnom živote, přeložená z maďarštiny do
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slovenštiny by mohla, jak se shodli posluchači, sloužit i nyní jako učebnice profesní etiky
nejen pro advokátní koncipienty.
Poté následovala autorská prezentace letos vydané knihy Nestoři české advokacie. Její
spoluautor Petr Toman přiblížil zážitky, které nasbíral spolu s Ondřejem Šebestou při
rozhovorech s osmnácti advokátkami a advokáty, kteří splňovali podmínku věku osmdesáti
a více let a praktikovali před rokem 1989 jako advokáti. Mezi osobnostmi, které poskytly
rozhovor, jsou mimo jiné Karel Čermák, Dagmar Burešová a Milan Skalník, kteří se výrazně
podíleli na obnově nezávislé advokacie po listopadu 1989.
Historik slovenské advokacie Peter Kerecman představil projekt digitalizace historické
matriky Slovenské advokátní komory. V elektronické podobě jako ukázku představil i zápis
Gustava Husáka do seznamu advokátních koncipientů a též do seznamu advokátů.
Informace, že Gustav Husák byl i advokátem, byla po léta držena v tajnosti a pro mnohé
bylo toto zjištění novinkou.
Historii Advokátní komory v Bratislavě se věnovala Martina Gajdošová. Její referát byl
nahlédnutím do připravované monografie o dějinách advokátních komor na slovenském
území. Nutno poznamenat, že zpracovávání dějin advokacie jde na Slovensku mílovými
kroky a že slovenští referenti na této konferenci na tom mají lví podíl. Martina Gajdošová
je tak například spolu s Peterem Kerecmanem spoluautorkou vynikající monografie
o prvých slovenských ženách v advokacii.
Rozpravou o Advokacii a jejích představitelích na Českolipsku v letech 1848-1938 se
Karolína Truhlářová zařadila do skupiny referentů a autorů, kteří postupně zpracovávají
regionální dějiny advokacie. V převážně německé České Lípě byl ve druhé polovině 19.
století nepochybně nejvýraznější osobností z řad advokacie advokát a politik Franz
Schmeykal.
Již zmíněný Peter Kerecman letos představil dalšího advokáta z okruhu Davistů,
tentokrát Daniela Okáliho. Pohnuté osudy tohoto levicového intelektuála vyústily
v poúnorovém odsouzení v politickém procesu s tzv. buržoasními nacionalisty. Okáli byl
vězněn po dobu devíti let.
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Roli advokáta v politice se věnoval na příkladu olomouckého advokáta
a prvorepublikového poslance a senátora Mořice Hrubana tradiční účastník a referent na
konferencích o historii advokacie Milan Závůrka.
Závěrečný referát přednesl Stanislav Balík, který rovněž konferenci moderoval. Jeho
příspěvek Z dějin českého advokátského časopisectví v letech 1899-2007 reflektoval
okolnost, že v letošním roce proběhly oslavy 60. Výročí Bulletinu advokacie. Referát byl
rekapitulací obsahu série článků, které autor ke zvolené problematice již v letošním
Bulletinu advokacie publikoval.
Účastníci konference obdivovali též historickou školní budovu v Linecké ulici, kde se
v prostorách českokrumlovského střediska CEVRO konference konala. Zvláštní poděkování
za významnou pomoc při zajištění technického zázemí konference si plně zaslouží Petra
Haitmannová.
O místu konání příštího ročníku konference nebylo zatím definitivně rozhodnuto, lze se
však těšit, že ti, kdož se jí zúčastnili poprvé, naleznou v této akci zalíbení.
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