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elektronickým podáním i listovní doporučenou zásilkou odesílanou na adresu žadatelky 

Vaše žádost doručená dne: 17.2.2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Částečné poskytnutí žádaných informací a 

výzva k úhradě nákladů za poskytnutí informace 

 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 

17.2.2020 žádost (podanou e-mailovým podáním) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od: L. H., (dále též 

jen žadatelka). 

 

Žadatelka žádala poskytnout tyto informace: 

Údaje ze statistického přehledu o Určování advokátů za roky 2018 a 2019 ve vnitřním členění 

tak, jako je Komorou publikováno za roky 2009 – 2017. 

 

I. 

 

Sluší se poznamenat, že žadatelkou provedený odkaz na statistický výstup Komory veřejně 

publikovaný se týká agendy ČAK Určování advokátů k poskytnutí právní pomoci. Připomíná se, 

že od 1.7.2018 je v účinnosti novela Zákona o advokacii, která se mimo jiné významně dotkla 

zákonné působnosti Komory jako osoby vykonávající veřejnou správu na úseku advokacie, a to 

právě v uvedené agendě (viz nyní zejména ust. §§ 18a až 18c Zákona o advokacii). Změna právní 
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úpravy se musela dotknout způsobu rozhodování o žádostech žadatelů o určení advokáta 

k poskytnutí právní služby (a nově i právní porady). 

 

II. 

 

Za rok 2018 Komora zpracovala pro statistické výstupy uvedenou agendu ještě ve stejném vnitřním 

členění jako v letech předchozích.  

Žadatelce se proto poskytuje žádaná informace o počtech v tomto členění: 

Počet žádostí: 1736 

Korespondence: 3953 

Počet určení: 649 

Ústavní stížnosti: 352 

Občanskoprávní: 92 

Průměr určení měsíčně: 54 

Zcela bezplatně poskytnuto adv.služeb: 611 

 

III. 

 

Za rok 2019 Komora zpracovala pro statistické výstupy uvedenou agendu ve stejném vnitřním 

členění jako v předchozích letech, ovšem s výjimkou počtu „korespondence“. Toto statistické 

zjišťování od roku 2019 není prováděno ve smyslu zpracování údajů (informací) z důvodu změny 

postupů na podatelně povinného subjektu. Tuto informaci bez zpracování vstupních údajů (které 

dohledatelné jsou) nelze bez dalšího poskytnout – v podrobnostech viz bod IV.  tohoto podání. 

 

Žadatelce se proto poskytuje žádaná informace o počtech v tomto členění: 

 

Počet žádostí: 1627 

Počet určení: 430 

Ústavní stížnosti: 179 

Občanskoprávní: 0 

Průměr určení měsíčně: 36 

Zcela bezplatně poskytnuto adv.služeb: 430 

 

IV. 

 

Jak uvedeno výše v bodu III. tohoto podání, žadatelkou žádanou informaci posledním údaji (dříve 

obsaženého, až do roku 2018 včetně, ve statistických výstupech Komory) týkající se 

„korespondence“ nelze bez dalšího poskytnout.  

Komora tento údaj (jako zpracovanou informaci) nevede, podklady pro zpracování informace však 

existují. 

 

Jinak řečeno:  
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Žadatelkou žádaná informace (údaj, informace „korespondence) existuje, není zpracovaná, je 

ovšem dohledatelná pouze zpracováním všech Komoře došlých a Komorou přijatých podání. 

Vyhledání žádané informace (a její sestavení do výsledného přehledu, informace dle žádosti) si 

vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání. 

     Rozsah takového vyhledání vychází ze skutečnosti, že od 1.1.2019 do 31.12.2019 činí celkový 

počet podání prošlých podatelnou Komory (podání osobní, listinné, elektronické a datové zprávy) 

94.068.     Vyhledání žadatelkou žádané informace u každého jednoho podání si vyžádá časovou 

dotaci 45 vteřin (bylo by nutno projít všech 94.068 podání a rozlišit z nich podání, který se týkají 

„korespondence“ ve věcech agendy určování advokátů.  

     Časová náročnost tak představuje 4.233.060 vteřin (94.068 * 45), což činí 70.551 minut 

(4.233.060 / 60) a 1.175,85 hodin (70.551 / 60). Celkem tak jde o 1.176 započatých hodin 

(placené) práce. 

     Podle Pokynu tajemníka ČAK vydaného jako Sazebník k zajištění jednotného postupu podle 

zákona o SPI v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., se stanoví výše úhrady za každou 

započatou hodinu vyhledání žádané informace jedním pracovníkem na 200.-Kč, a to právě 

u poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním a zpracováním informací. Při 

stejné činností více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajícího na každého 

pracovníka. 

     Pokud by žádanou informaci vyhledával jeden pracovník (při standardní pracovní denní době 8 

hodin), musel by odpracovat 147 (1.176 / 8) pracovních dní. Protože žádané informace (je-li žádost 

právně perfektní) se dle zákona o SPI poskytují do 15 dní od dne přijetí (právně perfektní) žádosti, 

je zřejmé, že Komora by musela nově využít pracovní činnosti téměř 10 pracovníků (přesně 9,8 

přepočtených pracovníků: 147 / 15), aby v zákonné lhůtě /§ 14 odst. 5 písm. d) zákona o SPI/ mohla 

žádané informace poskytnut. V závěru zákonné lhůty by tak teoreticky vznikl i časový prostor pro 

sestavení a odeslání odpovědi – poskytnutí žádané informace žadatelce Protože ovšem zákon o SPI 

uvedenou lhůtu 15 dní formuluje jako dny kalendářní, Komora by musela využít ustanovení § 14 

odst. 7 písm. b) zákona o SPI a jako povinný subjekt by si lhůtu v souladu s citovanou zákonnou 

úpravou prodloužit až o čtyři dny (protože jinak by muselo oněch téměř 10 pracovníků pracovat i 

o víkendu, resp. i dvou po sobě jdoucích víkendech, neboť jeden kalendářní týden má pět 

pracovních dní, ale sedm dní kalendářních…). Komora by současně musela nejspíš pořídit další 

osobní počítače nebo alespoň notebooky, aby uvedených až 10 pracovníků mohlo současně na 

takovém zadání pracovat. 

     Při shora uvedeném čísle 94.068 podání a při 1.176 hodinách nutných k vyhledání a zpracování 

žadatelkou žádané informace, a při úhradě za takto mimořádné a rozsáhlé vyhledání informace ve 

výši 200.-Kč za hodinu práce, jde o úhradu dle § 17 odst. 1 věta druhá zákona o SPI ve výši 

235.170.-Kč (1.176*200) a tuto úhradu za poskytnutí žádaných informací žadatelkou Komora 

jako povinný subjekt dle ust. § 17 odst. 3 zákona o SPI od žadatelky žádá – jinak řečeno: 

v souladu s ust. § 17 odst. 4 zákona o SPI je poskytnutí žádané informace podmíněno zaplacením 

požadované úhrady. Úhrada je příjmem povinného subjektu (§ 17 odst. 6 zákona o SPI). Uvedenou 

částku je třeba složit na účet České advokátní komory číslo 12432011/0100, variabilní symbol 

(VS) 1061999. Pokud žadatelka do 60 dní ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu 

nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží (ust. § 17 odst. 5 věta druhá zákona o SPI). 
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Poučení: 

 

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace je možno podat stížnost podle ust. § 16a 

odst. 1 písm. d) zákona o SPI. 

Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení/sdělení dle 

ust. § 16a odst. 3 písm. a) zákona o SPI. 

O stížnosti rozhoduje v pozici nadřízeného orgánu Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 

JUDr. Milan Hoke 

vedoucí odboru sekretariátu a právního 


