
SODALES SOLONIS o. s.

Tisková zpráva
Občanské sdružení SODALES SOLONIS o. s. vyhlašuje veřejnou sbírku

na podporu persekuovaného advokáta JUDr. Petra Kočího, Ph.D.

Občanské sdružení SODALES SOLONIS o. s. protestuje proti persekuci ze strany České advokátní ko-

mory (ČAK), jíž je vystaven advokát JUDr. Petr Kočí, Ph.D. Ten podle pravomocného rozhodnutí od-

volacího kárného senátu ČAK musel zaplatit pokutu Kč za to, že vznesl na pokyn své klientky

Lucie Šlégrové námitku podjatosti vůči soudnímu znalci Mgr. Michalu Mazlovi, odůvodněnou mimo jiné

židovským původem znalce. Jak tvrdila obhajoba, znalec židovského původu není nestranný při posuzování

otázky, zda byl projev, pro který obžalovaná stála před soudem, antisemitsky zaměřen.

Podle představ vedení ČAKměl JUDr. Kočí tento pokyn odmítnout. Advokát není vázán pokyny klienta,

protože je v prvé řadě pomocníkem soudu a až poté obhájcem svého klienta. Tak to vysvětloval v České

televisi ve svémvystoupení – při němž působil dojmem silné opilosti – čelný představitel Komory JUDr. Karel

Čermák. Na základě jeho kárného podnětu byl poté JUDr. Kočí odsouzen ke stotisícové pokutě a k náhradě

nákladů řízení.

Členové SODALES SOLONIS o. s. znají Petra Kočího jako vynikajícího a statečného advokáta a na pro-

test proti svévoli ČAK vyhlašují veřejnou finanční sbírku na jeho podporu. Finanční příspěvky můžete zasí-

lat na transparentní účet sdružení č. / , vedený u Raiffeisen Bank a. s., variabilní symbol: .

Pokud vybraná částka přesáhne výši pokuty nebo se rozhodnutí ČAK ještě podaří zvrátit u soudu, bude

přebytek prostředků přispěvatelům vrácen; anonymní příspěvky budou v takovém případě poukázány na

dobročinné účely.

I drobný nebo symbolický příspěvek bude vyjádřením vašeho nesouhlasu s postupem České advokátní

komory. K této nespravedlnosti by nikdo neměl mlčet.

Za podporu dobré věci děkujeme!

V Žebráku dne . prosince
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SOLÓN
(řecky Σόλων; ca – př. n. l.)
byl slavný řecký básník a zákono-
dárce, který působil v Athénách.
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