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J. P. 

 

V Praze dne: 6. 11. 2018 

Naše čj.: 01.35-000001/18-098 

 

Vaše žádost doručená dne: 3.10.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

                                                24.10.2018 upřesněna po výzvě povinného subjektu 

 

 

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

3.října 2018 žádost (podanou listovní zásilkou) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), od: J. P. (dále též jen žadatel). 

 

     Žadatel žádal poskytnout informaci (v návaznosti na svoji stejným podáním podanou stížnost 

na advokáta JUDr. J. Š.)  

„kde získal pan J. Š. titul JUDr. a s tím spojené náležitosti“. 

 

     Komora jako povinný subjekt výzvou ze dne 10.10.2018, čj. 01.35-000001/18-067, vyzvala 

žadatele k upřesnění žádosti. 

     Žadatel doručil Komoře dne 24.10.2018 své podání ze dne 20.10.2018, kterým svoji žádost 

upřesnil. 

     Po upřesnění žádosti Komora jako povinný subjekt v režimu zákona o SPI poskytuje 

žadateli tyto informace: 

     Advokát J. Š., je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory od 1.5.1991. 

 

     Požadavek vzdělání byl ke dni zápisu jmenovaného do seznamu advokátů definován v § 3 odst. 

1 písm. b) Zákona o advokacii č. 128/1990 Sb., tak že je třeba získat vysokoškolské vzdělání na 

právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.  

 

     Zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. definoval podmínku vzdělání pro zápis do seznamu advokátů 

tak, že zapsán do seznamu advokátů (z hlediska předpokladu vzdělání) bude ten, kdo získal 

vysokoškolské vzdělání v oboru právo 

1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo 

2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za 

rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a 
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současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v 

magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, 

přičemž přechodné ustanovení obsažené v § 57 odst. 1 tohoto zákona stanovilo, že advokáti zapsaní 

v seznamu advokátů vedeném podle dosavadních předpisů se dnem účinnosti tohoto zákona stávají 

advokáty podle tohoto zákona; Komora je zapíše do seznamu advokátů bez žádosti. 

Ke dni zápisu (to je ke dni 1.5.1991) prokazoval jmenovaný své vzděláním absolvováním Právnické 

fakulty University Karlovy v Praze. 

 

Pro zápis do seznamu advokátů ČAK je rozhodující (typ) vzdělání, nikoli titul. Proto již ve výzvě 

ze dne 10.10.2018 povinný subjekt sdělil žadateli, že Komora má k dispozici informaci o 

dosaženém vzdělání jmenovaného advokáta (bez osvědčení o zákonem stanoveném dosaženém 

vzdělání nelze žadatele do seznamu advokátů nebo advokátních koncipientů zapsat), které se ovšem 

posuzuje k datu zápisu do seznamu vedeného Komorou – takovému vzdělání odpovídající 

akademický (vysokoškolský) titul se však v čase měnil - tak například absolventi oboru právo na 

vysoké škole do účinnosti zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, získávali titul promovaný 

právník (ale mohli získat po složení příslušné státní, tzv. rigorózní  zkoušky i titul JUDr.), a zákon 

č. 172/1990 Sb. zakotvil, že absolventi tohoto typu vysokoškolského vzdělání získávají titul Mgr., 

přičemž z přechodných ustanovení tohoto zákona plyne, že titul Mgr. mohou užívat i ti, kteří 

ukončili vzdělání před nabytím účinnosti tohoto zákona – pro zápis je proto rozhodující dosažené 

vzdělání (na základě stejného vzdělání mohou dle zákonné úpravy dané nikoli na úseku advokacie, 

nýbrž na úseku školství, absolventi užívat různé tituly, případně jiné tituly ve spojení s další 

zkouškou). Zda jmenovaný je oprávněn užívat titul JUDr. (jak je nyní zapsáno ve veřejném seznamu 

advokátů vedeného ČAK), kancelář Komory prověřuje. 

 

 

 

JUDr. Milan Hoke 

vedoucí odboru sekretariátu a právního 

 


