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Oznámení o opravě písařské chyby a o poskytnutých informacích 

      
Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
13. května 2020 původní žádost (podanou elektronicky) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), a dne 29.5.2020 
návrh na opravu písařské chyby a téhož dne novou, další žádost dle zákona o SPI od: Matejka 
a Friedmannová, advokátska kancelária, Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská 
republika (dále též jen žadatel). 
 
     Žadatelem žádané informace dle jeho žádostí ze dne 13.5.2020 mu byly poskytnuty oznámením 
Komory jako povinného subjektu ze dne 19.5.2020, čj. 01.35-000013/20-004. 
     Dne 29.5.2020 žadatel navrhl provést opravu písařské chyby. 
     Dne 29.5.2020 žadatel podal novou, další žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb., která 
obsahově navazuje na jeho žádost původní i na oznámení Komory o poskytnutí žádaných informací. 
 
A. 
     Tímto oznámením Komora opravuje v textu svého Oznámení o poskytnutých informacích ze 
dne 19.5.2020, čj. 01.35-000013/20-004, 
     nesprávně uvedené spojení v bodě a) poskytnutých informací : 

- SC: 11088 JUDr. Ivo Linda 

     na správné spojení v bodě a) poskytnutých informací: 
- SC: 11088 JUDr. Jan Linda 
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B. 

     V žádosti ze dne 29.5.2020 žadatel žádal poskytnout informace: 

     Ohledně advokátů vyjmenovaných v Oznámení povinného subjektu ze dne 19.5.2020, 
čj. 01.35-000013/20-004, uvést (doplnit již poskytnutou informaci) informaci, od kdy začali 
vykonávat své služby pro „White and Case“ (dál též jen „WaC“) a do kdy tyto služby vykonávali 
(v rozmezí již poptávaného období od počátku roku 1993 do konce roku 2012). 

 

     Tímto oznámení Komora jako povinný subjekt žadateli požadované informace poskytuje 
následovně (uvádí se s využitím poskytnuté informace Oznámení ze dne 19.5.2020 ev.č. advokáta 
v ČAK a jeho jméno, příjmení a případně i základní akademický titul, a před označením advokáta 
se uvádí písmeno S – jako společník, nebo SC – jako spolupracující advokát, ti se uvádějí pro 
potřeby tohoto Oznámení z opatrnosti pro přehlednost, přičemž u spolupracujících advokátů se 
Komora o takové spolupráci dozví pouze tehdy, pokud je advokáty či advokátní společností 
Komoře sdělena, neboť zde nejde o povinně do seznamu advokátů zapisovaný údaj, neboť 
spolupráce  advokátů není považována za další způsob výkonu advokacie dle § 11 odst. 1 Zákona 
o advokacii, a dále údaj od kdy do kdy v té které formě „WaC“ pod body a) a b) Oznámení ze dne 
19.5.2020 své služby poskytovali): 

a) Výkon advokacie WaC (Europe) LLP, organizační složka, IČO: 241 91 281 
- S : 04683 Michal Dlouhý   od 1.1.2012 do 31. 7.2012 
- S : 07797 JUDr. Ivo Bárta  od 1.1.2012 do 31.12.2012 
- S : 08130 Jan Matějček     od 1.1.2012 do 22.10.2012 

 

- SC: 11088 JUDr. Jan Linda             od 1.9.2009 do 31.12.2012 
- SC: 11146 JUDr. Ivo Janda             od 1.9.2009 do 31.12.2012 
- SC: 11481 Mgr. Eva Svobodová    od 1.9.2009 do 31.12.2012 

 
b) WaC sdružení dle Občanského zákoníku 

- 04683 Michal Dlouhý                      od 1.1.1999 do 31.12.2011 
- 07797 JUDr. Ivo Bárta                     od 1.9.2002 do 31.12.2011 
- 08130 Jan Matějček                        od 1.1.1997 do 31.12.2011 

 

 

 

JUDr. Milan Hoke 
vedoucí odboru sekretariátu a právního ČAK 


