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Oznámení o poskytnutých informacích 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
13. května 2020 žádost (podanou elektronicky) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od: Matejka 
a Friedmannová, advokátska kancelária, Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská 
republika (dále též jen žadatel). 
 
     Žadatel žádal poskytnout informace: 

     Kteří advokáti byli v rozmezí let 1993 – 2012 v České advokátní komoře podle § 14 zákona 
č. 85/1996 Sb., o advokacii, dále též jen ZA, sdruženi za účelem společného výkonu advokacie 
jako advokáti pracující/vykonávající právní poradenství anebo služby pro advokátní kancelář 
WHITE and CASE (dále též jen WaC) až do roku 2012. 

     Komora jako povinný subjekt reagovala Výzvou ze dne 14.5.2020, čj. 01.35-000013/20-002, 
k upřesnění podané žádosti.  

     Žadatel podáním ze dne 15.5.2020 upřesnil svou žádost tak, že požádal o informace 
o advokátech, kteří byli „sdruženi“ za účelem výkonu advokacie ve všech způsobech výkonu 
advokacie nesoucí společný základ označení WHITE and CASE (dále též jen WaC), a to jako 
organizační složka zahraniční společnosti, jako sdružení dle Občanského zákoníku jako 
obchodní společnost, přičemž se jedná o advokáty, kteří byli takto „sdruženi“ v období uvedeném 
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v původní žádosti, to je od roku 1993 do roku 2012, a to i na jeden jediný den v takto vymezeném 
období. 

     Tímto oznámení Komora jako povinný subjekt žadateli požadované informace poskytuje 
následovně (uvádí se 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) Výkon advokacie WaC (Europe) LLP, organizační složka, IČO: 241 91 281 
- S : 04683 Michal Dlouhý 
- S : 07797 JUDr. Ivo Bárta 
- S : 08130 Jan Matějček 

 

- SC: 11088 JUDr. Ivo Linda 
- SC: 11146 JUDr. Ivo Janda 
- SC: 11481 Mgr. Eva Svobodová 

 
b) WaC sdružení dle Občanského zákoníku 

- 04683 Michal Dlouhý 
- 07797 JUDr. Ivo Bárta 
- 08130 Jan Matějček 

 
c) WaC, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 077 44 536 

NIKDO – tato společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 21.12.2018, tedy po datu 
(roku) vymezeném v žádosti. 

 

Obiter dictum 

     Protože žádost se týkala výhradně advokátů, nejsou v tomto poskytnutí informace zohledňováni 
advokátní koncipienti (jako zaměstnanci). 

     Další údaje o uvedených advokátech (sídlo, jejich IČO apod.) se poskytují odkazem na seznam 
advokátů vedený Českou advokátní komorou elektronicky na www.cak.cz, pod odkazem 
vyhledávač advokátů a advokátních koncipientů ČAK. 

 

JUDr. Milan Hoke 
vedoucí odboru sekretariátu a právního ČAK 
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