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Vaše žádost doručená dne: 11.3.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
11.března 2019 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od M. T. (dále též jen žadatel). 
 
     Povinný subjekt se předem musel vypořádat s otázkou, kdo je samotným žadatelem o poskytnutí 
informace dle zákona o SPI. Žádost od osoby označující se M. T.  totiž byla Komoře doručena e-
mailovým podáním z adresy uvedené shora jako kontakt na žadatele. Žádost ovšem byla důsledně 
formulována nikoli v jednotném, nýbrž v množném čísle jakoby ji podávalo více osob současně 
(viz obraty jako – rádi bychom požádali, budeme vděční apod.), a navíc k ní byl připojen formulář 
nabízený Komorou pro podání žádosti o informace dle zákona o SPI, který ovšem obsahoval tytéž 
žádosti o informace, kde jako žadatel byla označena DL, s.r.o., advokátní kancelář. Z výpisu 
z obchodního rejstříku veřejně dosažitelném vyplývá, že za uvedenou společnost jednají jednatelé 
– M. T. v takovém postavení není, jednatelem uvedené společnosti není, a k žádosti o poskytnutí 
informace nepřiložil plnou moc či pověření, že je oprávněn v této záležitosti za společnost jednat. 
Povinný subjekt proto uzavřel, že žadatelem o poskytnutí informací je fyzická osoba M. T. (sluší 
se doplnit, že v e-mailovém podání je uvedena osoba, které tato žádost byla dána na vědomí: takto 
označenou osobou je V. D., který v uvedené společnosti a tím i u Komory je veden jako advokátní 
koncipient – to u povinné osoby vzbuzuje důvodnou důvěru, že žadatel je v jistém, byť 
neupřesněném vztahu k uvedené společnosti, a tedy že i žadatelem uvedená e-mailová adrese je 
hodnověrná). 
 

     Žadatel žádal poskytnout tyto informace: 

- Počet advokátů a advokátních koncipientů v České republice za jednotlivé roky za období 
2015 – 2019 

- Počet advokátů a advokátních koncipientů, kteří za zmíněné období (2015 – 2019) pozastavili 
svoji činnost. 
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     Touto odpovědí Komora žadateli sděluje, a to k jeho žádosti shora uvedené, že mu namísto 
poskytnutí žádaných informací sděluje údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné 
informace (dle ust. § 6 odst. 1 zákona o SPI, kde je výslovně uvedeno, že sdělení takového údaje 
bude spočívat zejména v odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází):  

     Komora žádané informace dlouhodobě, v souvislé řadě v řádu let, zveřejňuje a je proto 
zarážející, že žadatel z advokátní kanceláře (nebo v nějaké blíže neupřesněném vztahu k advokátní 
kanceláři) tvrdí, že se mu takové informace jako informace veřejné nepodařilo dohledat. 

     Zdrojem informací jsou webové stránky Komory www.cak.cz. 
     V případě informací stran počtu advokátů a advokátních koncipientů je třeba postupovat na 
uvedené webové stránce přes odkazy Komora/orgány komory/představenstvo/zápisy 
z představenstva. 
     V případě žadatelem žádaných informací stran počtu advokátů a advokátních koncipientů, kteří 
pozastavili „svoji činnost“, Komora jako povinný subjekt konstatuje, že uvedenému obratu 
„pozastavení svojí činnosti“ rozumí tak, že žadatel žádá informaci o počtu advokátů, u nichž došlo 
k pozastavení výkonu advokacie a o počtu advokátních koncipientů, u nich došlo k pozastavení 
výkonu právní praxe. V tom případě je třeba postupovat na uvedené webové stránce přes odkazy 
Komora/věstník. 
 
     Pro lepší zorientování žadatele se doplňuje: 
     Informaci o počtu advokátů a advokátních koncipientů obdrží vesměs při každém své schůzi 
obdrží členové Představenstva a prostřednictvím zápisu ze schůze celý advokátní stav, protože tato 
část zápisu je vždy veřejná. Žadatel tak získá informaci o vývoji počtu advokátů a advokátních 
koncipientů za žádané období i po měsících. Pro přiblížení počtu advokátů a advokátních 
koncipientů vždy k počátku kalendářního roku tak lze uvést, že na přelomu let 2015/2016 šlo o 
údaje 12337 a 3468, na počátku roku 2017 o 12752 a 3251, na počátku roku 2018 o 13030 a 3076 
a na počátku roku 2019 o 13501 a 2905. 
     Informaci o počtu advokátů a advokátních koncipientů získá žadatel z Věstníku ČAK. Ten je 
publikován na uvedeném webu Komory a distribuován i každému advokátovi (!). Pokud ani tuto 
informaci žadatel nezná, sděluje ve své žádosti, že nečte Věstník ČAK. Věstník má v každém roce 
více částek, v posledních letech obvykle tři. K žádaným informacím za stanovené období v žádosti 
je proto začít s částkou Věstníku číslo 1/2015, kde je informace – oznámení o záznamech v seznamu 
advokátů a advokátních koncipientů, které Komora ze zákona vede. V uvedené částce jsou 
informace za období od 21.10.2014 do 27.3.2015 (v částce 2/2015 za období od 28.3.2015 do 
23.9.2015 atd., takže v částce doposud poslední číslo 3/2018 je zpracováno období od 7.9.2018 do 
30.11.2018). Informace jsou členěny u advokátů na zápis, vyškrtnutí ze seznamu, pozastavení 
výkonu advokacie (to je informace, kterou žadatel hledá) a zrušení postavení výkonu advokacie, a 
u advokátních koncipientů jsou informace členěny na zápis, vyškrtnutí ze seznamu, pozastavení 
výkonu právní praxe (což je informace, kterou žadatel hledá) a zrušení pozastavení výkonu právní 
praxe. 
 

 

JUDr. Milan Hoke 

vedoucí odboru sekretariátu a právního 

http://www.cak.cz/

