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Vaše žádost doručená dne: 27.10.2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

     Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo Komora) obdržela jako povinný subjekt dne 
27. října 2020 žádost 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 148/4, 110 00 Praha 1 (dále též jen žadatelka). 
 

 

A. 

Žadatelka žádala poskytnout tuto informaci, resp. tyto informace: 

1. Byl v období od 1.1.2000 do 31.12.2010 v seznamu advokátních koncipientů (ČAK) zapsán 
J.L.? 

2. (Pokud ano), kdo byl veden jako školitel J.L.? 
3. Ve které advokátní kanceláři J.L. vykonával koncipientskou praxi (byl-li v seznamu 

advokátní koncipientů ČAK zapsán)? 

 

B. 

Komora jako povinný subjekt žádosti žadatele vyhovuje a žadatelce poskytuje tyto informace 
členěné podle shora uvedených třech dotazů (žádostí): 

1. 

Po celé období dotazem žadatelky vymezené J.L. zapsán v seznamu advokátních koncipientů ČAK 
nebyl. Byl ovšem v rámci tohoto období zapsán po dobu od 1.7.2005 do 30.4.2007. 
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2. 

Školitelem shora jmenovaného advokátního koncipienta byl v době od 1.7.2005 advokát J.Ž., a to 
až do 31.1.2006. V době od 1.2.2006 do 30.4.2007 byl školitelem shora jmenovaného advokátního 
koncipienta advokát V.T.. 

3. 

Advokát J.Ž, vykonával advokacii v době od 1.11.2002 do 31.12.2008 ve sdružení T a Ž, advokátní 
kancelář, a od 1.1.2009 jako společník, T a Ž advokátní kancelář, s.r.o. 

Advokát V.T. vykonával advokacii v době od 7.6.2004 do 31.12.2008 ve sdružení T a Ž, advokátní 
kancelář, a od 1.1.2009 jako společník T a Ž, advokátní kancelář, s.r.o. 

 

C. 

Povinný subjekt nad rámec žádosti si dovoluje poznamenat, že žádané informace se poskytují 
odborem matriky kanceláře ČAK v rámci běžné činnosti kanceláře ČAK a není nezbytně nutné o ně 
žádat formálně dle zákona o SPI. 

 

JUDr. Milan Hoke 
vedoucí odboru sekretariátu a právního ČAK 

 

 

 


