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Vážený pane inženýre,

 
sdělujeme Vám, že jsme přezkoumali Vaše oznámení o skutečnostech údajně 

nasvědčujících porušení povinností ze strany advokáta JUDr. Jiřího Černého, č.ev. ČAK 02016, 
se sídlem Rakovník, Vysoká 92, PSČ 269 01, které jste podal v   zastoupení obecně prospěšné 
společnosti Kverulant.org o.p.s. se sídlem Praha 10, Pražská 1147, IČ: 28925165, jakožto 
ředitel této společnosti.

Vaše oznámení s   přiloženou kopií nájemní smlouvy, bylo České advokátní komoře 
doručeno dne 26. srpna 2022. 

Předmětem Vašeho oznámení je tvrzení, že v   domě vlastněném advokátem má 
pravděpodobně již druhé volební období svojí fiktivní kancelář poslanec Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky Ing. Petr Bendl. K   podnětu jste přiložil kopii smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a vybavení kanceláře poslance v   jeho volebním kraji ze dne 21. října 2021. 
Zvlášť jste upozornil na skutečnost, že podle smlouvy jsou předmětem nájmu nebytové prostory 
o celkové výměře 100 m2 a dále jste uvedl podmínky nájmu upravené ve smlouvě. Popsal jste 
svoje zjištění z osobní   návštěvy v   domě advokáta, kdy jste se měl od muže, který na Vaše 
zaklepání vyšel do jednací místnosti, do niž jste vstoupil po zaklepání na dveře značené JUDr. 
Michal Špirk a JUDr. Jiří Černý, dozvědět, že neví, kde naleznete kancelář poslance Bendla. 
Následně Vám tento muž měl na dotaz, zda je poslanecká kancelář někde jinde v   domě sdělit, 
že je advokát a že Vám žádné informace sdělovat nebude.  Vyjadřujete přesvědčení, že Ing. 
Bendl má poslaneckou kancelář od advokáta pronajatu pouze fiktivně a dopouští se trestného 
činu podvodu.       

Po provedeném šetření Vám sdělujeme následující.

Kontrolní orgán České advokátní komory rozhoduje pouze o kárném provinění, kterým 
je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi či 
advokátnímu koncipientovi zákonem o advokacii nebo zvláštním zákonem nebo stavovským 
předpisem. Při rozhodování o stížnostech vychází kontrolní orgán České advokátní komory 
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z   informací od stěžovatele a z   vyjádření advokáta. V   případě rozdílných tvrzení musí vycházet 
z tvrzení, která jsou doložena. 

V případě Vašeho podnětu jsme měli k   dispozici vedle podnětu s   kopií smlouvy také 
vyjádření advokáta JUDr. Jiřího Černého, který uvedl, že jako občan a vlastník disponuje svým 
majetkem a v   rámci této dispozice uzavřel na žádost Ing. Petra Bendla nájemní smlouvu 
s Kanceláří Poslanecké sněmovny. Advokát popsal svojí spolupráci s Ing. Bendlem. 

 
Kontrolní rada České advokátní komory posoudila Váš podnět jak s   ohledem na jeho 

obsah a obsah přiložené nájemní smlouvy, tak i s   ohledem na vyjádření advokáta JUDr. Jiřího 
Černého a dospěla k   závěru, že Váš podnět je nedůvodný. Vaše podezření o údajně fiktivním 
pronájmu nebytových prostor advokátem JUDr.  Jiřím Černým Kanceláři Poslanecké sněmovny 
dostatečně nevyplývá z   předložených listin a připojené fotodokumentace. Advokát fiktivnost 
smlouvy popřel a popsal svojí spolupráci s   Ing. Bendlem i okolnosti Vaší návštěvy v   jeho domě. 
S   ohledem na Vaše obvinění Ing. Bendla z   podvodu a sdělení, že věc předložíte orgánům 
činným v   trestním řízení je nutno konstatovat, že v   působnosti a pravomoci kontrolní rady 
Č eské advokátní komory  není nahrazovat činnost těchto orgánů. Na základě Vašich 
nedoložených tvrzení a dvou fotografií nelze dovodit, že by se advokát JUDr. Jiří Černý 
v   posuzované věci dopustil porušení povinností advokáta, které by bylo možné kvalifikovat 
jako kárné provinění. 

Vzhledem k   tomu, že kontrolní rada České advokátní komory dospěla k   závěru, že 
z   Vašeho podnětu ani z   obsahu jeho příloh nelze dovodit, že by se advokát v   posuzované věci  
dopustil závažného zaviněného porušení  povinností stanovených pro výkon advokacie 
zákonem o advokacii nebo ustanovením zvláštního zákona nebo stavovského předpisu České 
advokátní komory, nebylo vůči advokátovi použito žádné opatření a Váš podnět kontrolní rada 
odložila jako nedůvodný.

Přijměte toto sdělení.

S pozdravem

   JUDr. Michaela Střížová

vedoucí kontrolního oddělení


