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Čj.: 01.35-000008/20-002 

Praha 26. 5. 2020 

Vaše žádost doručená dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Oznámení o poskytnuté informaci 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt žádost 
(podanou elektronicky datovou zprávou) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od: I. Č. (dále též jen 
žadatelka). 
 
     Žadatelka žádala poskytnout informace: 

     Rozhodnutí ve věci kárného řízení s advokátem ve věci sp.zn. Komory K-118/2019, aby 
„věděla, co bylo uznáno a k jakému postihu advokáta došlo.   

     Tímto oznámení Komora jako povinný subjekt žadatelce požadovanou informaci poskytuje dále 
uvedeným způsobem. 

Nejprve se poznamenává, že v žádosti žadatelky absentuje datum jejího narození, což je nutný 
požadavek zákona o SPI k poskytnutí informace (§ 14 odst. 2 zákona). Povinný subjekt nevyužil 
možnosti vyzvat žadatelku k doplnění žádosti o tento údaj (pod sankcí odložení žádosti), protože 
by tento postup považoval za přepjatý formalismus v situaci, kdy žadatelka odkazuje na soudní 
řízení, jehož je účastnicí, přičemž jde o takový typ řízení, z něhož lze dálkově za použití portálu     
e-justice uvedený v žádosti absentující údaj zjistit (to povinný subjekt učinil). 

Povinný subjekt též nepřehlédl, že v textu žádosti žadatelka uvedla nesprávnou podobu poštovního 
směrovacího čísla (namísto správného 252 29 nesprávné 252 19), ale vzhledem k tomu, že poštovní 
směrovací číslo ve správné podobě je uvedeno na doručence datové zprávy, vychází se z této 
podoby poštovního směrovacího čísla. 

     Požadovaná informace se žalobkyni poskytuje tím, že se já v příloze zasílá ten text žádaného 
rozhodnutí Komory, kde uvedeno: typ rozhodnutí, kdo rozhodl, kdy rozhodl, v jaké věci rozhodl, 
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a výroková část rozhodnutí (dle požadavku žadatelky, aby seznala „co bylo uznáno a k jakému 
postihu advokáta došlo“). 

 

JUDr. Milan Hoke 
vedoucí odboru sekretariátu a právního ČAK 

 

 

 

příloha: dle textu 

 

 


