
 

 

Česká advokátní komora │ Národní tř. 16 │ 110 00 Praha 1 │ Česká republika  

Odbor hospodářský a organizační │ tel.: 273 193 111 │ e-mail: hospodarsky@cak.cz │ www.cak.cz 

Čj.: 03.34-000001/21-126 

         Den vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku : 14. prosince 2021 

Česká advokátní komora oznamuje, že předseda České advokátní komory podle § 45 odst. 2 písm. d) 

zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 30. listopadu 2021 ve věcech  

níže uvedených advokátů a advokátek tak, že se podle § 8 odst. 1 písm. d) zák. č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, se vyškrtávají ze seznamu advokátů České advokátní 

komory, neboť nezaplatili České advokátní komoře příspěvky na činnost České advokátní komory 

za rok 2021, které byly splatné do 20. ledna 2021: 

 

ev. č. ČAK Jméno advokáta  ev. č. ČAK Jméno advokáta 

50085 Jane Eleanor Bardo Townsend  08594 JUDr. Milan Bařina 

90245 Dieter Pöhlmann  08835 Mgr. Jitka Jílková 

90314 Adelina Elena Stallebrass  09294 Mgr. Filip Kubík, LL.M. 

90368 Philip Benjamin Eisner  12261 Milan Zamrazil 

04055 JUDr. Veronika Burketová, LL.M., Ph.D.  15489 JUDr. Klára Peringrová 

05343 JUDr. Helena Rabanová  16573 Mgr. Kateřina Zoubková 

05880 JUDr. Luděk Jirouš  01701 JUDr. Marie Rezková 

07582 JUDr. Ing. Jan Váňa  01716 JUDr. Olga Simková 

08447 JUDr. Jana Preiningerová    

 

O d ů v o d n ě n í : 

Podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, vyškrtne 

Česká advokátní komora ze seznamu advokátů toho, kdo je v prodlení se zaplacením příspěvku na 

činnost komory a odvodu na sociální fond komory delším než šest měsíců a příspěvek a odvod nezaplatil 

ani do jednoho měsíce poté, co byl k tomu komorou vyzván s poučením o následcích nezaplacení. 

Rozeslané kvalifikované výzvy zůstaly bezvýsledné, a proto předseda České advokátní komory rozhodl, 

jak shora uvedeno. 

Výše jmenovaní advokáti a advokátky si příslušné rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu advokátů České 

advokátní komory mohou vyzvednout v sídle České advokátní komory, Národní 16, Praha 1, 

v pracovních dnech, a to v pondělí až čtvrtek  od 8.00 do 16.00 hodin, v pátek od  8.00 do 15.00 hodin. 

 

Poučení: Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce České advokátní komory se 

rozhodnutí považuje za doručené. Doručené rozhodnutí je v právní moci. Proti rozhodnutí lze podle § 65 

soudního řádu správního podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do dvou měsíců od doručení 

rozhodnutí. 

 JUDr. Robert Němec, LL.M. 
 předseda České advokátní komory 


