
1 

 

VI. 
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

K ČÁSTI PRVNÍ 

Platné znění částí zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. červenci 2018 

§2a 
 
Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2 § 18 
až 18c a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem. 
 

§ 18 
 

(1) Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, pokud nebyl podle zvláštních 
předpisů ustanoven nebo Komorou k poskytnutí právních služeb podle odstavce 2 a § 18a až 
18c určen; ustanovení § 19 tím není dotčeno. 
 
(2) Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních 
předpisů7c) a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle tohoto zákona (dále jen 
"žadatel"), má právo, aby mu Komora na základě jeho včasného návrhu advokáta určila. V 
téže věci však může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, odmítne-li 
v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z důvodů uvedených v § 19. V 
rozhodnutí o určení advokáta Komora vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby 
poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení advokáta 
stanovit i další podmínky poskytnutí právních služeb, včetně povinnosti poskytnout právní 
pomoc bezplatně nebo za sníženou odměnu, pokud to odůvodňují příjmové a majetkové 
poměry žadatele. Komorou určený advokát je povinen právní služby žadateli poskytnout za 
Komorou určených podmínek. To neplatí, jsou-li dány důvody pro odmítnutí poskytnutí 
právních služeb uvedené v § 19 nebo jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění 
práva; v těchto případech advokát o důvodech neposkytnutí právních služeb bez odkladu 
písemně vyrozumí žadatele a Komoru. Určení advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc 
vyžadovanou zvláštními právními předpisy k obhajobě toho, jemuž byl advokát Komorou 
určen, v trestním řízení nebo k jeho zastupování v jiném řízení. Ten, kdo nesplňuje 
podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů7c) a ani 
si nemůže zajistit poskytnutí právních služeb jinak (dále jen „žadatel“), má právo, aby 
mu Komora na základě jeho včasné žádosti určila advokáta ze seznamu poskytovatelů 
státem zajištěné právní pomoci, a to: 

a) k poskytnutí právní porady podle § 18a, nebo 

                                                           
7c) Například § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35 odst. 8 soudního řádu správního, § 33 trestního řádu.  
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b) k poskytnutí právní služby podle § 18c. 

 

(3) Pokud žadatel žádá, aby mu byly právní služby určeným advokátem poskytnuty bezplatně 
nebo za sníženou odměnu, je povinen současně s podáním návrhu na určení advokáta 
Komorou prokázat, že jeho příjmové a majetkové poměry takové poskytnutí právních služeb 
odůvodňují; způsob prokazování příjmových a majetkových poměrů žadatele, jakož i rozsah 
údajů, které je žadatel povinen Komoře sdělit, stanoví Ministerstvo spravedlnosti po 
předchozím vyjádření Komory vyhláškou. Tím není dotčeno oprávnění k poskytování 
právní pomoci podle zvláštních právních předpisů. 
 
(4) Komora určení advokáta kdykoli zruší, pokud během poskytování právních služeb tímto 
advokátem v příslušné věci pominou důvody, na základě kterých byl advokát Komorou určen. 
Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát 
povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení jeho určení k poskytování právních 
služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo 
oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této 
povinnosti netrvá. 
  
(5) Povinnost určeného advokáta poskytnout právní služby bezplatně nebo za sníženou 
odměnu Komora kdykoli, popřípadě i se zpětnou účinností, zruší nebo změní, jestliže se po 
dobu poskytování právních služeb určeným advokátem ukáže, že poměry klienta poskytnutí 
právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu neodůvodňují, popřípadě 
neodůvodňovaly. 
  
(6) Mají-li být právní služby určeným advokátem poskytnuty bezplatně nebo za sníženou 
odměnu, Komora dbá na to, aby k takovému poskytnutí právních služeb byli advokáti 
určováni rovnoměrně, a to i s ohledem na složitost věci, ve které mají být právní služby 
poskytnuty, a na možné náklady, které mohou určenému advokátovi v souvislosti s 
poskytnutím právních služeb vzniknout. 
 

§ 18a 

(1) Žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců 
předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima jednotlivce či 
osob s ním společně posuzovaných podle zvláštního zákona, a ve věci, v níž žádá 
poskytnutí právní porady, není zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 
2 písm. a), má právo na to, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní 
porady. V odůvodněných případech lze splnění příjmových podmínek prominout.  

(2) Právní porada se poskytne v minimální délce 30 minut, nejvýše do vyčerpání dvou 
hodin délky právní porady za každý kalendářní rok; každá započatá půlhodina právní 
porady se započítává do celkového ročního časového limitu.  

(3) Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní porady lze podat pouze na formuláři, 
jehož vzor stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Žádost kromě obecných 
náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 
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a) prohlášení žadatele, že celkové příjmové poměry odpovídají podmínkám pro přiznání 
nároku na poskytnutí právní porady podle odstavce 1, a 

b) prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní porada žádána, nezastupuje jiný 
advokát nebo osoba podle § 2 odst. 2 písm. a). 

(4) K žádosti musí být přiložen doklad o úhradě poplatku ve výši 100 Kč.  

(5) Komora určí advokáta k poskytnutí právní porady žadateli, který osvědčil splnění 
zákonných podmínek, bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí se o tom nevyhotovuje.  

(6) Nevyhoví-li Komora žádosti, vydá o tom rozhodnutí. 

§ 18b 

(1) Na základě podnětu provozovatele uzavřeného zařízení zřízeného podle zákona o 
pobytu cizinců na území České republiky či zákona o azylu určí Komora advokáta 
k poskytnutí jednorázové právní porady neurčenému počtu osob umístěných v tomto 
zařízení; § 18a odst. 3 písm. b) a § 18a odst. 5 se použijí přiměřeně.  

(2) Právní porada se poskytne v minimální délce 30 minut, nejvýše do vyčerpání čtyř 
hodin délky právní porady za každý kalendářní rok; každá započatá půlhodina právní 
porady se započítává do celkového ročního časového limitu. 

(3) Podnět podle odstavce 1 lze podat pouze na formuláři, jehož vzor stanoví 
Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

§ 18c 

(1) Žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a ve věci, v níž žádá 
poskytnutí právní služby, není zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 
2 písm. a), má právo, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní služby. V 
téže věci však může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, 
odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z důvodů 
uvedených v § 19, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2.  

(2) Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby lze podat pouze na formuláři, 
jehož vzor stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Žádost kromě obecných 
náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 

a) popis věci, v níž by měla být právní služba poskytována, a 

b) prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní služba žádána, nezastupuje jiný 
advokát nebo osoba podle § 2 odst. 2 písm. a). 

(3) Nejde-li o poskytnutí právní služby na náklady státu podle § 23 odst. 3, je žadatel 
povinen v žádosti podle odstavce 2 doložit, že si nemohl zajistit poskytnutí právní služby 
prostřednictvím alespoň dvou oslovených advokátů. 
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(4) K žádosti musí být přiloženy doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním 
posuzovaných osob za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti, 
jakož i doklady o jeho majetkových poměrech. Způsob prokazování příjmových a 
majetkových poměrů žadatele, jakož i rozsah údajů, které je žadatel povinen Komoře 
sdělit, stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

(5) Komora určí advokáta k poskytnutí právní služby žadateli, který osvědčil splnění 
zákonných podmínek, bez zbytečného odkladu. Komora žádosti nevyhoví, jestliže jde o 
zneužití práva nebo jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva.  

(6) V rozhodnutí o určení advokáta Komora vymezí věc, v níž je advokát povinen právní 
služby poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení 
advokáta stanovit i další podmínky poskytnutí právních služeb. Komorou určený 
advokát je povinen právní služby žadateli poskytnout za Komorou určených podmínek. 
To neplatí, jsou-li dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb uvedené v § 
19 nebo jde-li o zneužití práva, zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva, 
nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2; v těchto případech advokát o důvodech 
neposkytnutí právních služeb bez odkladu písemně vyrozumí žadatele a Komoru. 
Určení advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc vyžadovanou zvláštními právními 
předpisy k obhajobě toho, jemuž byl advokát Komorou určen, v trestním řízení nebo 
k jeho zastupování v jiném řízení. 

(7) Komora určení advokáta zruší, jestliže během poskytování právních služeb tímto 
advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že poměry klienta poskytnutí právních služeb 
neodůvodňovaly. Komora určení advokáta zruší také tehdy, jestliže během poskytování 
právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že se poměry klienta 
změnily tak, že poskytnutí právních služeb již neodůvodňují; určení advokáta Komora 
zruší k okamžiku změny poměrů. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo 
neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke 
zrušení jeho určení k poskytování právních služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, 
aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, 
pokud klient advokátovi písemně sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. 

(8) Ode dne, ke kterému bylo zrušeno určení advokáta Komorou, má advokát nárok na 
úhradu odměny za poskytnutí právní služby po klientovi podle ustanovení zvláštního 
právního předpisu o mimosmluvní odměně.  

(9) Změní-li se v průběhu poskytování právních služeb příjmové a majetkové poměry 
žadatele, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Komoře. 

§ 18d 

(1) Pro účely poskytování právních porad podle § 18a a poskytování právních služeb 
podle § 18c vede Komora seznam žadatelů. Tento seznam je neveřejný. Do seznamu 
žadatelů se zapisují identifikační údaje žadatelů o právní pomoc, kontaktní údaje 
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uvedené v žádosti a údaje nezbytné k posouzení nároku. Údaje o žadatelích jsou 
uchovávány po dobu 3 let od ukončení právní služby, jež byla předmětem určení.  

(2) Pro účely určení advokáta vede Komora rejstřík advokátů, kteří vyjádřili souhlas 
s poskytováním právních služeb podle § 18 až 18c; při určování advokáta k takovému 
poskytnutí právních služeb dbá Komora na to, aby advokáti byli určováni rovnoměrně, 
a to i s ohledem na charakter a složitost věci, ve které mají být právní služby 
poskytnuty, a na možné náklady, které mohou určenému advokátovi v souvislosti s 
poskytnutím právních služeb vzniknout. Nelze-li určit advokáta z tohoto rejstříku, určí 
Komora advokáta ze seznamu vedeného Komorou podle § 4. 

(3) Povinnosti advokáta při poskytování právní služby podle § 18 až 18c stanoví 
stavovský předpis. 

§ 23 

(1) Byl-li advokát ustanoven, hradí jeho odměnu stát. 

(2) Byl-li advokát určen Komorou podle § 18a a 18b, hradí jeho odměnu stát. Náhrada 
za promeškaný čas a náhrada cestovních výdajů náleží advokátovi pouze 
v odůvodněných případech. 

(3) Byl-li advokát určen podle § 18c k poskytnutí právní služby spočívající v zastoupení 
v řízení před orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem, hradí jeho 
odměnu stát podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně, 
není-li stanoveno jinak. V ostatních věcech má advokát určený podle § 18c pouze nárok 
na poskytnutí náhrady podle stavovského předpisu. 

(4) Hradí-li odměnu advokáta stát podle odstavce 2 a 3, advokát je povinen odměnu 
vyúčtovat a vyúčtování spolu s daňovým dokladem Komoře zaslat ve lhůtě 1 měsíce od 
poskytnutí právní služby. Komora provede formální kontrolu zaslaného vyúčtování a 
v případě zjištěných nesprávností vrátí vyúčtování advokátovi k nápravě. Daňový 
doklad předkládá Komora Ministerstvu spravedlnosti k proplacení. 

 
§ 45 

Předseda Komory 
 
(1) Předseda Komory jedná jménem Komory ve všech věcech. 

(2) Předsedovi Komory přísluší rozhodovat 

a) o určení advokáta podle § 18 odst. 2 a o zrušení určení advokáta podle § 18 odst. o určení 
advokáta podle § 18a až 18c a o zrušení určení advokáta podle § 18c odst. 7, 

b) o určení zástupce advokáta podle § 27 odst. 1, 

c) o určení nástupce advokáta § 27 odst. 4, 
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d) o vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. b), d) a § 10 odst. 1, 

e) o vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 z důvodu nesplňování 
podmínek uvedených v § 37 odst. 1 písm. a), b), d) a e), 

f) o pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 1, 

g) o pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta podle § 37 odst. 5 z důvodu 
uvedeného v § 9 odst. 2 písm. b), 

h) o pozastavení oprávnění usazeného evropského advokáta k poskytování právních služeb 
podle tohoto zákona podle § 35m odst. 6, 

i) o vyškrtnutí usazeného evropského advokáta ze seznamu evropských advokátů podle § 35m 
odst. 8, 

j) v dalších věcech stanovených tímto zákonem. 

(3) Předseda Komory provádí záznamy v seznamu advokátů, v seznamu advokátních 
koncipientů, v seznamu sdružení, společností a zahraničních společností a v seznamu 
evropských advokátů. 

(4) Předseda Komory je oprávněn činit další opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do 
jeho působnosti tímto zákonem nebo stavovským předpisem. V době mezi zasedáními 
představenstva je předseda Komory oprávněn činit i jiná opatření nebo rozhodnutí nezbytná k 
zajištění řádné činnosti orgánů Komory, pokud nejsou tímto zákonem nebo stavovským 
předpisem vyhrazena jinému orgánu Komory. 

§ 52b 

(1) Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad činností advokátů, evropských 
advokátů a advokátních koncipientů podle § 25a a nad činností advokátů podle § 25c. 

(2) Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad rozhodovací činností Komory 
podle § 18a a 18b a nad rozhodovací činností Komory podle § 18c, byl-li advokát určen 
k poskytnutí právní služby spočívající v zastoupení v řízení před orgány veřejné správy 
a v řízení před Ústavním soudem. Činnost Komory podle § 18a a 18b a podle § 18c, byl-
li advokát určen k poskytnutí právní služby spočívající v zastoupení v řízení před 
orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem, je výkonem státní správy. 
Ministerstvo spravedlnosti je nadřízeným orgánem Komory ve věcech správy poplatku 
za určení advokáta k poskytnutí právní porady na základě žádosti žadatele podle 
zákona o správních poplatcích. 

(3) Za účelem výkonu státního dohledu podle odstavce 2 je Komora povinna umožnit 
Ministerstvu spravedlnosti přístup do seznamu žadatelů. 

(4) Při výkonu dohledu podle odstavce 2 může Ministerstvo spravedlnosti ukládat 
Komoře opatření k nápravě.  
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(5) Určí-li Komora advokáta v rozporu s podmínkami podle § 18 až 18c, je povinna 
nahradit státu neoprávněně vyplacené náklady na právní pomoc. 

§ 53 
 
(1) Stavovské předpisy upravují otázky svěřené jim tímto zákonem; dále se jimi upravují 
 
a) poplatek za zkoušku a podrobnosti o jeho placení, 
b) poplatek za zápis do seznamu advokátů a poplatek za zápis do seznamu evropských 
advokátů a podrobnosti o jejich placení, 
c) podrobnosti o provádění plateb advokátů a usazených evropských advokátů podle § 30 
odst. 1, 
d) pravidla vydávání Věstníku, 
e) podrobnosti o jednotlivých způsobech výkonu advokacie, 
f) podrobnosti o poskytování právních služeb advokáty, popřípadě advokátními koncipienty, 
g) podrobnosti o poskytování právních služeb evropskými advokáty, 
h) podrobnosti o právech a povinnostech advokátů, advokátních koncipientů a evropských 
advokátů, které jsou stanoveny tímto zákonem, vyjma práv a povinností v kárném řízení a v 
řízení podle § 55, 
i) podrobnosti o právech a povinnostech advokátů, advokátních koncipientů a evropských 
advokátů, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, pokud souvisejí s výkonem 
advokacie., 
j) povinnosti advokáta při poskytování právní služby podle § 18 až 18c.  

(2) Komora vyhlašuje stavovské předpisy ve Věstníku; za den vyhlášení se považuje den 
uvedený v záhlaví příslušné částky Věstníku jako den jejího rozeslání. 
  
(3) Stavovský předpis přijatý v souladu s tímto zákonem, který byl vyhlášen způsobem 
uvedeným v odstavci 2, se stává závazným pro advokáty, advokátní koncipienty a evropské 
advokáty třicátým dnem po vyhlášení, nestanoví-li stavovský předpis datum pozdější. 
 
(4) Stavovské předpisy uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou závazné také pro žadatele o 
umožnění vykonání advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo uznávací zkoušky. 
  
(5) Ustanovení § 50 odst. 2 není odstavci 3 a 4 dotčeno. 
 

§ 55a 
 

(1) Ve věcech uvedených v § 18a až 18c postupuje Komora podle správního řádu, 
nestanoví-li tento zákon jinak. Ustanovení § 10 a 11, 13, 18, 35, 36 odst. 3, 37 odst. 3, 41, 
42, 45 odst. 2, 47, 51 odst. 2, 58 až 61, 80 až 100, 103 až 129, 135 až 139, 141 až 152 a 178 
správního řádu se přitom nepoužijí.  
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(2) Rozhodnutí o nevyhovění žádosti musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o 
možnosti podat proti rozhodnutí žalobu podle zvláštního právního předpisu.  

(3) Doručené rozhodnutí Komory je v právní moci. 

(4) Při určení advokáta podle § 18a a 18b není advokát oprávněn nechat se zastoupit 
advokátním koncipientem. 

(5) § 18 odst. 2, § 18a a 18c se na řízení nebo jiný postup zastupitelského úřadu České 
republiky nepoužijí. 

(6) Žadatelem podle § 18a je fyzická osoba a žadatelem podle § 18c je fyzická a 
právnická osoba. 
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K ČÁSTI DRUHÉ 
Platné znění částí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. červenci 2018 

§ 6 

Placení poplatku 

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5). 

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen 
základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k 
peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může 
procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků. 

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž 

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo 

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této 
měny. 

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet 
na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k 
poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného 
pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní 
měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, 
použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální 
bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni 
předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc. 

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž 
v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují. 

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním 
přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, 
který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti 
poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na 
poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně. 

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé 
měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak. 

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s 
výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, 
poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech, a poplatků 
vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou poplatků vyměřovaných a vybíraných 
Českou národní bankou a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou advokátní 
komorou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKBK4HXS)



10 

 

ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými 
zastupitelskými úřady, a orgány územních samosprávných celků orgány územních 
samosprávných celků nebo Českou advokátní komorou, se poplatky platí na zvláštní účet 
státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný 
správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky 
platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních 
samosprávných celků si určí tyto orgány nebo České advokátní komory si určí tyto orgány 
nebo Česká advokátní komora podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu 
daní. 

ČÁST XIII 

 

Položka 164 

Určení advokáta k poskytnutí právní porady na základě žádosti žadatele Kč 100 
 

Osvobození 

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci umístění v uzavřeném zařízení 
zřízeného podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu. 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním 
postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby pobírající dávky pomoci 
v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu. 

4. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. 

Od poplatku nejsou osvobozeny úkony podle § 8 odst. 2 zákona o správních poplatcích. 

Poznámky 
1. Výnos poplatku je příjmem České advokátní komory. Pro účely správy 

poplatku se na něj hledí jako na příjem veřejného rozpočtu. 
2. Poplatek je splatný při přijetí žádosti o určení advokáta k poskytnutí právní 

porady. 
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