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Vážený pane vedoucí, 
 
Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 25. 5.  2020 Vaše oznámení ve 
věci podezření ze spáchání přestupku podle § 52d odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1995 Sb.,       o 
advokacii (dále jen „zákon o advokacii“). Uvedené oznámení č. j. 01.99-000029/20-003 ze dne 
25. 5. 2020 směřuje proti paní X. X. (dále jen „podezřelá“), která se měla uvedeného přestupku 
dopustit tím, že neoprávněně použila označení „advokát“ („advokátka“, „advokacie“), ačkoli 
nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení. V souvislosti s Vaší žádostí o 
informování o způsobu vyřízení předmětného oznámení, přijměte následující sdělení. 

 
Po  provedeném  šetření   ministerstvo   v dané   věci   vydalo   podle   § 150 odst. 1   zákona  
č. 500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  spojení  s  §  90  zákona  č. 250/2016  Sb.,  o odpovědnosti  
za přestupky a řízení o nich příkaz, ve kterém uznalo obviněnou vinnou tím, že v rozporu     
s § 4 zákona o advokacii, na svém profilu na sociální síti Facebook v období nejméně od 22. 7. 
2019 do 21. 7. 2020 používá označení „advokátka“, v rámci své písemné komunikace navíc 
používá razítko s textem „X. X. spol. s r.o., advokacie & psychologie“, stejný text se nachází i na 
vizitkách obviněné, přestože si musí být vědoma, že nesplňuje zákonné podmínky pro používání 
takovýchto označení, tedy úmyslně použila označení „advokát“, ačkoliv nesplňovala zákonné 
podmínky pro používání takového označení, čímž spáchala přestupek podle § 52d odst. 1 
písm. b) zákona o advokacii, za který ministerstvo uložilo vzhledem ke specifikám daného 
případu, zejm. osoby obviněné, napomenutí s upozorněním o právních následcích, které jí hrozí 
pokud bude v jednání pokračovat. 

 
Děkuji Vám za dosavadní součinnost. 
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