
Česká advokátní komora 

Kaňkův palác 

Národní 16 

Praha 1 110 00 

 

V Brně dne 26. 9. 2021 

 

 

Věc: Podnět ke kárnému stíhání JUDr. Daniely Kovářové, advokátky s ev. č. 00312 

 

Dobrý den,  

 

dovoluji si obrátit se na Vás se žádostí o prošetření jednání advokátky JUDr. Daniely Kovářové, které 
lze podle mého názoru považovat za kárné provinění ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
Konkrétně se paní Kovářová mohla dopustit porušení povinnosti advokáta spočívající ve smyslu ust. § 
17 zmíněného zákona v tom, že snížila důstojnost advokátního stavu, neboť porušila pravidla profesní 
etiky. Podle čl. 4 odst. 1 etického kodexu advokátů „Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným 
a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.“ 

 

Paní Kovářová spustila spolu s dalšími iniciativu Covid a právo (www.covidapravo.cz), za jejíž mluvčí se 
na uvedeném webu prohlašuje. Tuto iniciativu propagovala na portálu Advokátní deník.1 Zde pak na 
otázku „Koho jste oslovila ke spolupráci a s jakou odezvou kolegů jste se setkala?“ uvedla: 

 

„Nabídla jsem zapojení všem členům Koroporadny Unie rodinných advokátů a zaznamenala jsem 
příznivé reakce. Další kolegové se k nám průběžně přidávají, a pokud by měl ještě kdokoli zájem, může 
se mi ozvat, ráda ho zapojím. Cítím, že stále více kolegů odmítá jen tak čekat, co bude dál. Situace trvá 
už rok a půl a návrat k normálnímu fungování právního státu je stále v nedohlednu…“ 

 

Na webu Covid a právo byla původně jako členka i s fotografií uvedena advokátka Mgr. Jana Zwyrtek 
Hamplová, o pár dní později pak už byla vedena jen jako členka expertní skupiny zmíněné iniciativy. 
Jana Hamplová byla členem zmíněné Koroporadny. Je tedy z prohlášení Kovářové zjevné, že musela 
být oslovena a s tím, že byla vedena na webu Covid a právo jako členka musela souhlasit.  

Jana Zwyrtek Hamplová se však tomuto důrazně brání. Konrétně mně osobně napsala:  

 
1 https://advokatnidenik.cz/2021/09/22/covid-a-pravo-je-nejvyssi-cas-na-navrat-k-normalnimu-fungovani-
pravniho-statu/  



„O iniciativě Daniely Kovářové jsem se dozvěděla v posledních dnech, a nejsem její součástí. Více se k 
tomu vyjádřím v nejbližších hodinách.“ 

 

Následně se advokátka Hamplová, rovněž ne zcela důstojným způsobem začala vyjadřovat do médií, 
mj. pro Parlamentní listy a ohrazovat se proti zařazení mezi členy iniciativy Covid a právo a potvrzovala 
svoji přináležitost k Danielu Landovi a jeho zlatému špendlíku, přičemž zájmy obou skupin jsou 
nepochybně protikladné. (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jana-Zwyrtek-Hamplova-
Vojtechovi-nepomaham-Jsem-s-Danem-Landou-677873)  

 

Tým Covid a právo na můj přímý dotaz (e-mail), proč byla Jana Zwyrtek Hamplová vedena jako členka 
skupiny, když o tom dokonce ani nevěděla (ani o samotné iniciativě), jsem odpověď nedostala, což je 
rovněž zarážející.  

 

Je tedy evidentní, že Jana Zwyrtek Hamplová byla vedena na stránkách Covid a právo, aniž by s tím byla 
seznámena, ačkoliv Daniela Kovářová veřejně, dokonce pak v Advokátním deníku prohlašovala, že 
všechny členy Koroporadny se záměrem seznámila.  

 

Vzhledem k tomu, že z celé situace udělala Jana Zwyrtek Hamplová téma veřejné debaty, domnívám 
se, že počin Daniely Kovářové dostává další rozměry, neboť dopadá na běžnou populaci a může 
razantně snižovat důvěru lidí v advokátní stav. Rovněž celá záležitost silně poškozuje v očích veřejnosti 
celou iniciativu a zejména pak další advokáty v ní zapojené.  

 

Proto se domnívám, že je nezbytné, aby neetické chování JUDr. Daniely Kovářové bylo prošetřeno a 
řešeno následně jako kárný delikt. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. 

Lidická 700/19 

Brno 602 00 


