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paní 
H. P. 
 
DATOVOU SCHRÁNKOU 

Čj.: 01.35-000001/19-083 

V Praze dne: 3. 9. 2019 

Vaše žádost doručená dne: 20.8.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
20.8.2019 žádost (podanou mailovým podáním) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od: H. P. (dále též jen 
žadatelka). 
 

Žadatelka žádala poskytnout tyto informace: 

- (1) Dokument dokládající, že Česká advokátní komora eviduje 110 jejích žádostí o určení 
advokáta, kdy v 93 případech bylo její žádosti vyhověno 

- (2) Označení systému (softwaru) používaného Komorou jako povinným subjektem k vedení 
spisové služby (včetně evidence přijatých elektronických podáních dle zákona č. 500/2004 Sb.) 

- (3) Zda se ČAK jako povinný subjekt řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, a prováděcí vyhláškou č. 259/2019 Sb. 

 

     Ohledně uvedené žádosti Komora jako povinný subjekt dle zákona o SPI sděluje žadatelce, že 
její žádosti vyhovuje a jako informaci dle zákona o SPI k jednotlivým bodům žádosti žadatelky: 

Ad 1. Poskytuje Celkový přehled o vyřízení žádostí žadatelky o určení advokáta Komorou. Tento 
Přehled sestavený do přehledné tabulky je přílohou č. 1 tohoto podání Komory. 

Ad 2. Poskytuje informaci, že systému (Software) se označuje jako „Microsoft SharePoint“. 

Ad 3. Poskytuje informaci tak, že v tomto bodě lze žádost žadatelky vnímat dvojím způsobem, 
a sice, zda se ptá pouze na tu působnost, kde Komora vystupuje jako povinný subjekt (to je obrat 
vyhrazený znění zákona o SPI), nebo zda se žadatelka ptá obecně na činnost (působnost) Komory. 

     Příhodnější dělení působnosti by bylo spíše na tu činnost, kterou Komora vykonává dle 
zmocnění zákonodárce (ať v Zákonu o advokacii č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších změn 
a doplňků, dále též jen Zákon o advokacii nebo ZA, nebo v jiném zvláštním zákonu) působnost jako 
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tzv. zbytkovou veřejnou správu, a na tu činnost, kde Komora vystupuje jako samosprávná stavovská 
organizace všech advokátů (dle úpravy dané Zákonem o advokacii).  

     Žádaná informace v tomto bodě proto spočívá ve sdělení, že  

a) Komora jako povinný subjekt (dle vymezení zákonem o SPI) a jako orgán vykonávající veřejnou 
správu na základě zmocnění zákonnou úpravou se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě, ve znění pozdějších změn a doplňků, a Komora jako samosprávná organizace 
všech advokátů přebírá pro svoji (další) činnost příslušná ustanovení stejného zákona, a  

b) že žadatelkou tvrzenou Vyhláškou č. 259/2019 Sb. se Komora řídit nemůže (ani ji případně 
přebírat pro svoji další činnost nemůže), protože takový všeobecně závazný právní předpis není 
součástí právního řádu České republiky (takový právní předpis nebyl ke dni podání této žádosti 
žadatelkou ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 259 v roce 2019 vyhlášen, 
publikován). 

 

JUDr. Milan Hoke 

vedoucí odboru sekretariátu a právního 

 

 


