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Nocarová Partners Advokáti, s.r.o. 
advokátní společnost 
IČO: 047 97 469 
se sídlem V Jirchářích 4 
110 00 Praha 1 
 
cestou DZ 

Čj.: 01.35-000021/20-002 

Praha 3. 7. 2020 

Vaše žádost doručená dne: 30.června 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Poskytnutí žádané informace 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
30. června 2020 žádost (dodanou datovou zprávou z datové schránky – ID schránky - hacmexu) dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků 
(dále též jen SPI), od: Nocarová Partners Advokáti, s.r.o., IČO: 047 97 469, se sídlem 
V Jirchářích 4, 110 00 Praha 1 
 (dále též jen žadatelka). 
 

Žadatelka žádala poskytnout tuto informaci: 

Rozhodnutí, jenž bylo vydáno v kárném řízení ve věci pod sp.zn. K 20/2018. 
 

Ohledně uvedené žádosti Komora jako povinný subjekt dle zákona o SPI sděluje žadatelce, že její 
žádosti vyhovuje a v příloze jí poskytuje (v anonymizované verzi) rozhodnutí Odvolací kárné 
komise ČAK – jejího odvolacího senátu, ze dne 8.10.2019 ve věci sp.zn. K 20/2018. 

 

Obiter dictum 

Žádost byla doručena Komoře jako povinnému subjektu na hlavičkovém papíře „Nocarová Partners 
Advokáti s.r.o.“, a to datovou zprávou z datové schránky, ID schránky, hacmexu. 

Žádost podepsala Z. N., uvedeno dokonce datum jejího narození, a jako adresa připojena adresa 
sídla uvedené advokátní společnosti. 



  
 

2 

Otázkou pro povinnou osobu proto bylo, kdo je vlastně žadatelem, zda advokátní společnost nebo 
advokátka. Vzhledem ke způsobu doručení (odeslání) žádosti vychází Komora jako povinný subjekt 
z toho, že žadatelem je advokátní společnost (advokátka má svou vlastní, od advokátní společnosti 
odlišnou, datovou schránku, odlišné ID schránky). 

      

 
JUDr. Milan Hoke 

vedoucí odboru sekretariátu a právního 
 

 

příloha: dle textu – rozhodnutí (v anonymizované verzi) 

 

 


