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Sdělení údaje žadateli umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace 

 

Dne 4.1.2018 byla České advokátní komoře (dále též jen ČAK nebo Komora) doručena žádost 
nadepsaného spolku (sice na hlavičkovém papíře H. C., ale Komora vychází ze zápisu 
v obchodním/spolkovém rejstříku o tom, že jde o spolek „H. c.“, s identifikačním číslem organizace 
… a se sídlem …) ze dne 2.1.2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 
znění. 

 

Žadatel žádá poskytnout celkem tři informace: 

1. 
Kolik bylo trestně obviněných advokátů v letech 2012 – 2017. 
2. 
Kolik advokátů bylo z České advokátní komory vyloučeno, vyškrtnuto a kolik mělo pozastaven 
výkon advokacie v letech 2012 – 2017. 
3. 
Na kolik advokátů byla podána kárná žaloba a kolik advokátů z tohoto počtu bylo uznáno vinnými 
z kárného provinění v letech 2012 – 2017. 
 
 
Na otázku 2 Komora reagovala již dříve svým podáním ze dne 10. t.m. tak, že dle ust. § 6 citovaného 
zákona sdělila žadateli údaj umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace. 

 

Komora tímto sděluje, že na otázky 1 a 3 odpovídá v režimu poskytnutí žádané informace. 
 
Otázka č.1: 
Statistika trestně obviněných advokátů vychází z informací policejního orgánu, resp. obecně orgánu 
činného v trestním řízení (dle ust. § 160 odst. 2 Trestního řádu, resp. dle § 176 odst. 1 Trestního 
řádu) a Komora nemá důvodu pochybovat o tom, že takovou informaci orgány činné v trestním 
řízení sdělují Komoře v každém případě sdělení obvinění osobě, která je advokátem, resp. při 
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podané obžalobě či návrhu na potrestání proti advokátovi. Dojde-li k takové situaci, Komora zavede 
s dotyčným advokátem řízení o možnost pozastavení výkonu advokacie dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) 
Zákona o advokacii. Výkon advokacie přitom z těchto důvodů může být pozastaven nejdéle do dne, 
kdy nebude právní moci rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. 
Dle uvedeného tak bylo v roce 2012 trestně obviněno (přesněji dle citovaného ustanovení Zákona 
o advokacii „byla podána obžaloba nebo návrh na potrestání pro úmyslný trestný čin, nebo bylo-li 
proti němu pro takový trestný čin zahájeno trestní stíhání“) v roce 2012 – 47 advokátů, v roce 2013 
– 65, v roce 2014 – 57, v roce 2015 – 56, v roce 2016 – 48 a v roce 2017 – 46). 
 
Otázka č. 3: 
V letech 2012 až 2016 bylo podáno kárných žalob (první dále uvedený číselný údaj) a na vinu bylo 
uznáno (druhý dále uvedený číselný údaj): 

- 2012: 165 – 69, 2013: 143 – 94, 2014: 123 – 63, 2015: 128 – 81, 2016: 150 – 70. 
- v roce 2017 (do 30.6., statistika za druhé pololetí a tím za celý rok 2017 bude dokončena 

v dalších týdnech, obdobně jako statistiky například soudní, které se publikuji obvykle v lednu 
až únoru roku následující po roce, za něž se statistika sleduje) 84 – 46. 

K uvedené statistice je nutno uvést, že je vedena způsobem, při němž se již nezvýší první údaj 
(počet podaných kárných žalob je již neměnný), ale druhý údaj se změnit může (některá řízení 
z počtu podaných kárných žalob v daném roce jsou přerušena, některá nerozhodnuta, a statistika 
může být ovlivněna i následným soudním přezkumem). 
 
 
                                                                                                  JUDr. Milan Hoke 
                                                                               vedoucí odboru sekretariátu a právního ČAK 
 

 


