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Pan  

M. A. 

 
 

Čj.: 01.35-000001/19-029 

V Praze dne: 14. 3. 2019 

 

 

Vaše žádost doručená dne: 5.3.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
5.března 2019 jako listovní podání žádost – ze dne 4.3.2019 odeslanou téhož dne - dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též 
jen SPI), od: M. A., (dále též jen žadatel). 
 

     Žadatel žádal poskytnout informaci 

- zda Komora vede (či vedla) s advokátem M. A. řízení o pozastavení výkonu advokacie dle 
ust. § 9 odst. 2 písm.a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zda byl nebo nebyl 
jmenovanému výkon advokacie pozastaven, a 

- spočívající v zaslání rozhodnutí týkající se řízení se jmenovaným o pozastavení výkonu 
advokacie a dalších relevantních podkladů, které Komora v této věci eviduje. 

-  

     Touto odpovědí Komora žadateli sděluje, a to k jeho žádosti shora uvedené, že mu žádanou 
informaci poskytuje takto:  

     Česká advokátní komora zahájila dne 28.1.2019 se jmenovaným advokátem řízen o možnosti 
pozastavení výkonu advokacie dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, dále též jen ZA (informace spočívají v Oznámení o zahájení 
řízení se jmenovaným advokátem se přikládá – nutně v anonymizované verzi za použití ust. § 21 
odst. 10 ZA ).  

     V rámci uvedeného řízení vedeného Komorou bylo rozhodnuto Představenstvem ČAK dne 
13.března 2019 tak, že jmenovanému advokátovi se výkon advokacie nepozastavuje (přikládá se 
předvolání jmenovaného advokáta ze dne 28.2.2019 k jednání Představenstva na den 13.3.2019 -  
nutně v anonymizované verzi za použití ust. § 21 odst. 10 ZA). Rozhodnutí Komory ze dne 
13.3.2019 v písemné podobě vyhotoveno ke dni podání této informace vyhotoveno nebylo a nelze 
ho proto přiložit). 



  
 

2 

 

JUDr. Milan Hoke 

vedoucí odboru sekretariátu a právního 

 

 

 

 

přílohy: dvě – dle textu shora (Oznámení, předvolání) 

 


