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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. 
 
 
Komora tímto sděluje, že na otázky 1 a 3 odpoví v režimu poskytnutí žádané informace v zákonné 
lhůtě. 
 
 
Na otázku 2 Komora reaguje tak, že dle ust. § 6 citovaného zákona sděluje žadateli údaj umožňující 
vyhledání a získání již zveřejněné informace (zákon sám předvídá, že jde zejména o odkaz na 
internetovou stránku, kde se informace nachází). Žádaná informace týkající se počtu advokátů ze 
seznamu advokátů vyškrtnutých a počtu advokátů s pozastavením výkonu advokacie je obsahem 
Věstníku ČAK, který je publikován na webových stránkách Komory www.cak.cz. Pro zjednodušení 
a urychlení nalezení zveřejněné informace se sděluje link na Věstník ČAK: 
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=49 
Žádat informaci o počtu advokátů „z České advokátní komory vyloučených“, je logický lapsus 
žadatele: zákon o advokacii nezná obrat „vyloučení z České advokátní komory“ a Komora tudíž 
advokáty nevylučuje. 
 
Jakkoli je pro Komoru z obsahu žádosti důležitá samotná její podstata (označení žádané informace), 
a nikoli odůvodnění takové žádosti, je třeba konstatovat, že ani novelou zákona o advokacii 
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provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. nezískala Česká advokátní komora „definitivní pozici 
monopolního poskytovatele právních služeb a právní pomoci“, jak se v žádosti žadatele naznačuje. 
Komora sama totiž právní služby neposkytovala a neposkytuje, právní služby poskytují advokáti a 
další osoby v zákoně o advokacii vyjmenované. Tím není možno ani na straně advokátů hovořit o 
monopolizaci poskytování právních služeb a samotný počet aktivních advokátů (nehledě na osoby 
další) vůbec vylučuje úvahu o žadatelem tvrzené monopolizaci. 
 
S úctou 
 
                                                                                              JUDr. Milan Hoke 
                                                                          Vedoucí odboru sekretariátu a právního ČAK 
 


