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Česká advokátní komora (dále též jen ČAK nebo komora) posoudila žádost Ing. J.R. (dále též 
jen žadatelka), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen SPI), kterou doručila komoře 
dne 13.6.2018, přičemž žádala poskytnutí šesti informací týkajících se advokátky Mgr. Z.K. 
Zahájení kárného řízení č.j. 603/2016 
Podanou kárnou žalobu sp.zn. K 150/2016 
Protokol z prvního jednání kárného senátu 
Protokol z druhého jednání kárného senátu 
Písemnost, kterou byla zproštěna kárné žaloby 
Obsah spisu kárného řízení K 150/2016 
 
Samostatným rozhodnutím o odmítnutí žádosti ze dne 25.6.2018, č.j. 01.35-000001/18-018, 
žadatelce nebyly poskytnuty čtyři ze žádaných informací, a to text kárné žaloby, text protokolu 
z prvního jednání senátu kárné komise, protokol z druhého jednání kárné komise a obsah spisu 
kárného řízení o kárné žalobě, vše týkající se původní stížnosti žadatelky na jmenovanou 
advokátku, kterou na ni podala dne 18.6.2016. 
 
V tomto rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo konstatováno, že zbývající dvě žádané informace 
komora žadatelce poskytne. Přílohou tohoto sdělení jsou dvě žadatelkou žádané informace, a 
to písemnost č.j. 603/2016, a dále písemnost, kterou byla jmenovaná advokátka zproštěna kárné 
žaloby. 
 
První informací je písemnost č.j. 603/2016 – žadatelka se mylně domnívá, že jí bylo zahájeno 
kárné řízení. V rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo žadatelce vysvětleno, že kárné řízení je 
zahájeno doručením kárné žaloby, zatímco písemnost č. 603/2016, kterou žadatelka žádá 
poskytnout, byl zahájen kontrolní přezkum v důsledku podané stížnosti na jmenovanou 
advokátku. Touto písemností je stížnost žadatelky na jmenovanou advokátku, a komora nemá 
žádného důvodu tuto písemnost, byť jde o vlastní písemnost žadatelky jako stěžovatelky, jí 
poskytnout.  
 
Druhou informací je avizovaný text kárného rozhodnutí ve věci jmenované advokátky, jde o 
rozhodnutí ve věci kárného řízení vedeného komorou, její kárnou komisí, pod č.j. K 150/2016, 
kterou advokátka byla kárné žaloby zproštěna. Samotné kárné rozhodnutí se žadatelce 
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poskytuje v anonymizované verzi v důsledku ochrany práv třetích osob a v důsledku dodržení 
povinnosti mlčenlivosti, kterou je i komora obecně vázána.  
 
 
         JUDr. Milan Hoke 
             Vedoucí odboru sekretariátu a právního 
 

 

Příloha: 

- písemnost č.j. 603/2016 – stížnost 
- kárné rozhodnutí ČAK č.j. K 150/2016, anonymizovaná verze 


