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C. L., s.r.o. 

IČO 

se sídlem 

 

k rukám jednatele C. K. 

 

Naše čj.: 01.35-000001/18-084 

V Praze dne: 23. 10. 2018 

Vaše žádost doručená dne: 11.10.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

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

11.října 2018 žádost z téhož dne dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od C. L., s.r.o., IČO, se sídlem, (dále též 

jen žadatel). 

 

     Žadatel žádal poskytnout informaci, zda je v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 

komorou zapsána jako advokátka JUDr. P. N., a zda může poskytovat právní služby dle Zákona o 

advokacii č. 85/1996 Sb.“ 

 

     Touto odpovědí Komora žadateli sděluje (jakkoli takový dotaz lze vyřídit mimo rámec režimu 

zákona o SPI, ale z důvodu rychlosti odpovědi ve věci samé nevolí Komora postup ryze přepjatě 

formální a žádost neodmítá), a to k žádosti shora uvedené, že žádanou informaci poskytuje takto:  

 

     Česká advokátní komora nemá zapsáno v seznamu advokátů jméno JUDr. P. N. (ani ve 

variantě uvedeného příjmení jako příjmení rodného či předchozího), jako advokátku, pod 

adresou Náchodská 246, 551 01 Jaroměř, a tato osoba (pokud vůbec existuje) nemůže 

poskytovat právní služby jako advokát. 

 

     Nad rámec uvedeného lze sdělit, že šetřením Komora zjistila, že v Jaroměři v ulici Náchodská 

nelze žádné čp. nebo če. 246 dohledat, čo. (čísla orientační) navíc nejsou v Jaroměři vedena. Ulice 

Náchodská se nachází v části obce Jakubské Předměstí a v rámci Jakubského Předměstí lze 

dohledat čp. 246 v ulici Na Vrších, přičemž v rámci Jakubského Předměstí není toto číslo vedeno 

ve formě če. Pokud jde o čp. 246 v ulici Na Vrších, bylo přiděleno cca v roce 1911 stavbě rodinného 

domu. Současně se číslo 246 nachází i v dalších částech města Jaroměř: Hradecká čp. 246, část 

Pražské Předměstí, a Okružní čp. 246, část Josefov. 
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Česká advokátní komora si vyhrazuje další kroky vůči v žádosti jmenované osobě, pokud 

vůbec existuje. 

 

 

                                                                                        JUDr. Milan Hoke 

                                                                       vedoucí odboru sekretariátu a právního 

 


