
Návrh zákona o zajištění právní pomoci 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky 
 

ČÁST PRVNÍ 
Zajištění právní pomoci 

 

Oddíl první  
Úvodní ustanovení 

§ 1 

(1) Každý má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na poskytnutí právní pomoci v řízení 

a) před obecným soudem, včetně správního soudnictví, 

b) o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem, 

c) o ústavní stížnosti před Ústavním soudem, 

d) před jinými orgány uvedenými v § 2. 

(2) Ten, kdo se nemůže domoci jiné formy právní pomoci, zejména udělení právní porady nebo 

sepsání listiny, je oprávněn požádat Českou advokátní komoru (dále jen „Komora“), aby mu podle 

zvláštního zákona1 určila k poskytnutí právních služeb advokáta. 

(3) Právní pomocí podle tohoto zákona se rozumí právní služby poskytované advokáty podle 

zvláštního zákona.1 

(4) Náklady na právní pomoc poskytnutou podle tohoto zákona tomu, kdo není schopen sám je zcela 

nebo z části hradit, nahradí za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem stát. 

(5) Tímto zákonem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy2, které zajišťují poskytování právní 

pomoci jiným způsobem, než stanoví tento zákon. 

§ 2 

(1) Jiným orgánem podle § 1 odst. 1 se rozumí 

a) policejní orgán nebo státní zástupce oprávněný podle trestního řádu požadovat vysvětlení,3 

b) rozhodce při rozhodování sporu podle zvláštního zákona4 

(dále jen „jiný orgán“). 

(2) Řízením podle § 1 odst. 1 se pro účely tohoto zákona rozumí i podání vysvětlení na žádost 

policejního orgánu nebo státního zástupce podle odstavce 1 písm. a). 

Oddíl druhý 
Zástupce 

§ 3 

                                                             
1

  Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
2
  např. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 629/ 2004 Sb. o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci 
Evropské unie 
3
  § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

4  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů. 
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(1) Soud příslušný podle § 19 (dále jen „příslušný soud“) ustanoví účastníkovi v řízení před soudem 

nebo jiným orgánem (dále jen „řízení“) zástupce z řad advokátů (dále jen „zástupce“), pokud 

a) účastník není v řízení zastoupen zástupcem, kterého si zvolil nebo který mu byl ustanoven 

podle tohoto zákona a 

b) účastník navrhne, aby mu byl zástupce podle tohoto zákona ustanoven; tento návrh je možné 

učinit spolu s návrhem na zahájení řízení nebo i ústně podáním do protokolu v řízení již 

zahájeném anebo před zahájením řízení je-li to nezbytně třeba k ochraně zájmů účastníka. 

(2) Navrhne-li ustanovení zástupce podle odstavce 1 písm. b) pro totéž řízení více účastníků, jejichž 

zájmy nejsou v rozporu, může jim být i bez návrhu ustanoven společný zástupce. Dostanou-li se 

zájmy účastníků, kterým byl ustanoven společný zástupce, do rozporu, ustanoví se účastníkům i 

bez návrhu zástupci jiní, jsou-li jinak splněny podmínky stanovené tímto zákonem. 

(3) Účastníkem řízení podle odstavce 1 se rozumí i zákonný zástupce účastníka. 

§ 4 

(1) Zástupce nelze podle tohoto zákona ustanovit 

a) v občanském soudním řízení, soudním řízením správním nebo rozhodčím řízení jde-li o 

svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, 

b) v trestním řízení, jde-li o ustanovení obhájce obviněnému (obžalovanému), o ustanovení 

zmocněnce poškozenému, anebo o ustanovení obhájce mladistvému; ustanovení obhájce 

nebo zmocněnce se v tomto případě řídí zvláštními zákony,5 

c) v řízení o návrhu na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let potřebného k jeho výchově. 

Ustanovení opatrovníka takového dítěte se v tomto případě řídí zvláštním zákonem,6 

d) účastníkovi, který má právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec , který jej v řízení 

zastupuje, 

e) tomu, komu byl zástupce pro totéž řízení již dříve ustanoven, avšak účastník ukončil tomuto 

zástupci zastoupení bez důležitého důvodu nebo bylo zastoupení zrušeno z důvodů na straně 

účastníka, 

f) právnické osobě, 

g) stanoví-li tak zvláštní zákon. 

§ 5 

Podání návrhu na ustanovení zástupce je důvodem k odročení jednání nebo k jinému 

obdobnému rozhodnutí v řízení. Dokud příslušný soud o návrhu na ustanovení zástupce 

nerozhodne, 

a) nelze rozhodnout o zastavení řízení, odmítnutí návrhu na zahájení řízení nebo přijmout jiné 

obdobné rozhodnutí z důvodu, že účastník není zastoupen advokátem nebo jinou osobou, 

která je k zastupování v řízení oprávněna zvláštním zákonem, 

b) soud nebo jiný orgán promine zmeškání lhůty k podání vyjádření ve věci nebo k provedení 

jiných obdobných úkonů; to neplatí, pokud podle procesních předpisů, podle nichž soud 

nebo jiný orgán v řízení postupuje (dále jen „procesní předpisy“), prominutí zmeškání lhůty 

není přípustné. 

§ 6 

                                                             
5
  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003., o soudnictví ve 

věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v 
přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů. 
6  Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. 
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(1) Soud nebo jiný orgán je povinen účastníka poučit o jeho právu navrhnout ustanovení zástupce již 

při zahájení řízení nebo, je-li to povahou věci vyloučeno, bez odkladu po jeho zahájení. Součástí 

poučení musí být i poučení o právu účastníka navrhnout, aby příslušný soud stanovil státu 

povinnost zaplatit odměnu zástupce a nahradit jeho hotové výdaje, je-li to odůvodněno 

příjmovými a majetkovými poměry účastníka (§ 13). 

(2) Záznam o poučení účastníka podle odstavce 1 musí být součástí spisu, který soud nebo jiný orgán 

vede podle procesních předpisů; ze spisu musí být zřejmé, kdy a jakým způsobem k poučení 

účastníka došlo. 

(3) Nesplnil-li soud nebo jiný orgán povinnost poučit účastníka podle odstavce 1, platí ustanovení § 5 

obdobně. 

(4) Poučení podle odstavce 1 není třeba udělit účastníkovi, který je v řízení zastoupen zástupcem, 

kterého si zvolil, nebo který mu byl ustanoven podle tohoto zákona nebo jiného právního 

předpisu. 

§ 7 

(1) Příslušný soud rozhodne o návrhu na ustanovení nebo zrušení ustanovení zástupce bezodkladně. 

Není-li tu nebezpečí z prodlení, může příslušný soud o návrhu na ustanovení nebo zrušení 

ustanovení zástupce rozhodnout až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. 

(2) Jestliže účastník navrhl ustanovení zástupce v řízení před jiným orgánem, je tento orgán povinen 

dát bez odkladu příslušnému soudu podnět k rozhodnutí o tomto návrhu. Řízení o ustanovení 

zástupce je u příslušného soudu zahájeno dnem, kdy mu podnět došel. Je-li jiný orgán, kterému 

byl podán návrh na ustanovení zástupce, nečinný, jakož i v rozhodčím řízení, zahájí příslušný soud 

řízení o ustanovení zástupce a rozhodne o tomto návrhu i z podnětu účastníka. 

§ 8 

(1) Soud ustanoví účastníku zástupce, kterého účastník označil ve svém návrhu, pokud tento 

zástupce se svým ustanovením projevil souhlas. 

(2)  Pokud účastník zástupce neoznačil, ustanoví soud zástupce podle abecedně uspořádaného 

pořadníku advokátů (dále jen "pořadník"), kteří souhlasí s poskytováním právní pomoci dle 

tohoto zákona u tohoto soudu a mají v jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo. U obvodních 

soudů v Praze se za sídlo advokáta považuje hlavní město Praha. Nelze-li ustanovit advokáta z 

tohoto pořadníku, ustanoví soud advokáta z pořadníku advokátů nadřízeného soudu. 

(3) Dojde-li ke spojení věcí ke společnému projednání a rozhodnutí a účastníkovi byl v každé z těchto 

věcí ustanoven zástupce, příslušný soud zruší ustanovení těch zástupců, kteří byli ustanoveni 

později. 

§ 9 

Zástupce je povinen zastupovat účastníka v řízení, pro které byl ustanoven, a dále ve všech na věc 

navazujících řízeních, včetně řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích, řízení 

vykonávacího nebo exekučního, správního soudnictví, včetně řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším 

správním soudem, jakož i řízení o ústavní stížnosti před ústavním soudem. 

§ 10 

(1) Právní vztahy mezi účastníkem a advokátem, který byl ustanoven zástupcem, se řídí právními a 

stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie, jakož i dalšími zvláštními právními předpisy. 

(2) Zástupce je oprávněn navrhnout zrušení ustanovení, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi 

ním a účastníkem nebo neposkytuje-li účastník potřebnou součinnost. Zástupce je oprávněn 

takto postupovat také tehdy, pokud účastník přes poučení zástupcem o tom, že jeho pokyny jsou 
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v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby zástupce přesto postupoval 

podle těchto pokynů. 

(3) Zástupce je oprávněn navrhnout o zrušení ustanovení, nesložil-li účastník přiměřenou zálohu na 

odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to zástupcem požádán; k tomu je zástupce 

oprávněn i v případě účastníka, v jehož věci byla stanovena částečná povinnost státu hradit 

náklady právního zastoupení (§ 14 odst. 4). 

(4) Účastník je kdykoliv oprávněn písemným sdělením zaslaným zástupci ukončit své zastoupení 

zástupcem, a to i bez udání důvodu. Zastoupení zaniká doručením písemného sdělení zástupci. 

Tuto skutečnost oznámí zástupce bez odkladu příslušnému soudu. 

§ 11 

(1) Advokát, který byl ustanoven zástupcem, má v řízení stejné postavení jako advokát, kterého si 

jako zástupce účastník zvolil. 

(2) Zástupce je oprávněn zastupovat účastníka v řízení, pro které byl ustanoven, a dále ve všech na 

věc navazujících řízeních uvedených v § 9. 

 

Oddíl třetí 
Odměna zástupce a náhrada jeho hotových výdajů 

§ 12 

Nestanoví-li tento zákon dále jinak, je účastník, kterému byl ustanoven zástupce, povinen zaplatit 

zástupci odměnu za zastupování (dále jen „odměna“) a nahradit mu jeho hotové výdaje; výše 

odměny zástupce a náhrady jeho hotových výdajů se určí podle zvláštních právních předpisů o 

mimosmluvní odměně advokáta. 

 

Oddíl čtvrtý 
Povinnost státu nahradit náklady právního zastoupení 

§ 13 

(1) Odůvodňují-li to příjmové a majetkové poměry účastníka, zaplatí odměnu zástupce a nahradí 

jeho hotové výdaje zcela nebo zčásti stát (dále jen „povinnost státu hradit náklady právního 

zastoupení“). Příjmové a majetkové poměry účastníka budou posuzovány především ve vztahu k 

předpokládané výši mimosmluvní odměny a tomu, do jaké míry by hrazení právní pomoci 

negativně ovlivnilo nutnou výživu a zajišťování dalších nezbytných životních potřeb účastníka a 

jeho rodiny. 

(2) O stanovení povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení a o jejím rozsahu rozhoduje na 

návrh účastníka příslušný soud; takto stanovená povinnost státu hradit náklady právního 

zastoupení se vztahuje na všechna na věc navazující řízení uvedená v § 9. Jestliže je to důvodné, 

poskytne se zástupci na jeho žádost přiměřená záloha. 

(3) Účastník prokazuje své příjmové a majetkové poměry pro účely uvedené v odstavci 1 

prohlášením, jehož vzor stanoví prováděcí předpis. Příslušný soud má skutečnosti uvedené 

účastníkem v prohlášení za prokázané, pokud v řízení před příslušným soudem o stanovení 

povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení nevyjde najevo něco jiného. 

(4) Soud nebo správní orgán je povinen učinit opatření k tomu, aby prohlášení účastníka podle 

odstavce 4, pokud je součástí spisu, který je veden podle procesních předpisů, bylo vyloučeno 

z nahlížení. 
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§ 14 

(1) Účastník, v jehož věci byla stanovena povinnost státu hradit náklady právního zastoupení (dále 

jen „oprávněný účastník“) je povinen do osmi dnů oznámit příslušnému soudu změny veškerých 

skutečností, které jsou rozhodující pro trvání povinnosti státu hradit náklady právního 

zastoupení. 

(2) Oprávněný účastník je povinen poskytovat zástupci potřebnou součinnost. 

(3) Oprávněný účastník je povinen na výzvu příslušného soudu prokázat skutečnosti rozhodné pro 

trvání povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení do patnácti dnů ode dne doručení 

výzvy, pokud příslušný soud nestanoví lhůtu delší. Ve výzvě musí být oprávněný účastník 

upozorněn na následky podle § 15 v případě neprokázání skutečností rozhodných pro trvání 

povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení. 

(4) Oprávněný účastník, v jehož věci byla stanovena částečná povinnost státu hradit náklady 

právního zastoupení, je povinen na výzvu zástupce složit přiměřenou zálohu na odměnu za 

poskytnutí právních služeb. 

§ 15 

(1) Příslušný soud rozhodne i bez návrhu o zproštění státu povinnosti hradit náklady právního 

zastoupení, jestliže vyjde najevo, že příjmové a majetkové poměry účastníka stanovení této 

povinnosti státu nadále neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. O zproštění povinnosti státu 

hradit náklady právního zastoupení může být z tohoto důvodu rozhodnuto kdykoliv v průběhu 

řízení, v němž byl zástupce ustanoven, nebo v průběhu na věc navazujícího řízení (§ 9), pokud 

takové zastoupení účastníka trvá, a to i se zpětnou účinností. 

(2) Příslušný soud může i bez návrhu rozhodnout se zpětnou účinností o zproštění státu povinnosti 

hradit náklady právního zastoupení v případě, kdy v důsledku výsledku řízení, v němž byl 

účastníkovi ustanoven zástupce, došlo k podstatné změně jeho příjmových nebo majetkových 

poměrů. O zproštění povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení může být z tohoto 

důvodu rozhodnuto nejpozději do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým 

bylo skončeno řízení, v důsledku jehož výsledku k podstatné změně příjmových nebo 

majetkových poměrů došlo. Byl-li proti tomuto rozhodnutí podán mimořádný opravný 

prostředek, kasační stížnost nebo ústavní stížnost, běží tato lhůta ode dne, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí, kterým o nich bylo rozhodnuto; to platí i v případě, kdy ústavní stížnost byla 

podána proti rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku nebo o kasační stížnosti. 

(3) Příslušný soud může i bez návrhu rozhodnout se zpětnou účinností o zproštění státu povinnosti 

hradit náklady právního zastoupení, jestliže  

a) oprávněný účastník neposkytuje zástupci potřebnou součinnost (§ 14 odst. 2), 

b) oprávněný účastník nevyhoví výzvě podle § 14 odst. 3. 

(4) Byl-li stát se zpětnou účinností zproštěn podle předchozích odstavců povinnosti hradit náklady 

právního zastoupení, je účastník povinen nahradit státu vše, co jeho zástupce od státu na 

odměně a náhradě hotových výdajů obdržel za úkony právních služeb učiněné v době, na něž se 

rozhodnutí o zproštění povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení vztahuje; tato 

náhrada se snižuje o částku, kterou stát obdržel na náhradě nákladů řízení podle § 18. 

(5) Právo státu na náhradu podle odstavce 4 se promlčuje ve třech letech ode dne, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí o zproštění povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení. 

§ 16 

(1) Byla-li, stanovena povinnost státu hradit náklady právního zastoupení v celém rozsahu, 
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a) je účastník zcela osvobozen od soudních, správních nebo jiných obdobných poplatků. 

Osvobození se vztahuje na celé řízení, jakož i na všechna na věc navazující řízení uvedená v § 

9, a to se zpětnou účinností; poplatky dosud zaplacené se však nevracejí,  

b) nemůže být účastníku uložena povinnost složit zálohu na náklady provedení důkazu, 

popřípadě jiná obdobná povinnost, 

c) tato osvobození se nevztahují na rozhodčí řízení. 

(2) Byla-li jen z části stanovena povinnost státu hradit náklady právního zastoupení, 

a) je účastník osvobozen od soudních, správních nebo jiných obdobných poplatků ve stejném 

poměru jako byla stanovena povinnost státu hradit náklady právního zastoupení. Osvobození 

se vztahuje na celé řízení, jakož i na všechna na věc navazující řízení uvedená v § 9, a to se 

zpětnou účinností; poplatky dosud zaplacené se však nevracejí,  

b) nemůže být účastníku uložena povinnost složit zálohu na náklady provedení důkazu, 

popřípadě jiná obdobná povinnost, 

c) tato osvobození se nevztahují na rozhodčí řízení. 

(3) Byl-li stát povinnosti hradit náklady právního zastoupení zproštěn (§ 15), osvobození podle 

odstavce 1 zanikají. 

(4) Předchozími odstavci nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující 

osvobození od soudních, správních nebo jiných obdobných poplatků. 

§ 17 

(1) O odměně a náhradě hotových výdajů zástupce oprávněného účastníka a jejich výši rozhoduje 

soud nebo jiný orgán příslušný k rozhodování ve věci samé, a to v rozhodnutí, kterým se řízení 

před ním končí, popř. samostatným rozhodnutím vydaným do 7 dnů od obdržení vyúčtování 

odměny a náhrady hotových výdajů ze strany zástupce. 

(2) Výše odměny zástupce oprávněného účastníka se určí podle ustanovení zvláštních právních 

předpisů o mimosmluvní odměně advokáta. 

 

§ 18 

Byla-li, byť i jen z části, stanovena povinnost státu hradit náklady právního zastoupení a účastník 

splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro přiznání náhrady nákladů řízení, 

v němž mu byl ustanoven zástupce, soud nebo jiný orgán příslušný k rozhodování o náhradě nákladů 

řízení rozhodne, že náhrada nákladů řízení se přiznává namísto účastníkovi státu. 

 

Oddíl pátý 
Příslušný soud a řízení před ním 

§ 19 

(1) Soudem příslušným k rozhodování o návrhu na ustanovení zástupce (§ 3 odst. 1 písm. b), o 

návrhu na zrušení ustanovení zástupce (§ 10 odst. 2 a odst. 3), o návrhu na stanovení povinnosti 

státu hradit náklady právního zastoupení (§ 13 odst. 2) a k rozhodování o zproštění státu 

povinnosti hradit náklady právního zastoupení podle § 15 odst. 1 a odst. 3 je 

a) obecný soud příslušný podle procesních předpisů k rozhodování o věci samé, včetně 

správního soudnictví, 

b) Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti, 

c) Ústavní soud v řízení o ústavní stížnosti, 

d) soudce činný podle zvláštního zákona v přípravném řízení trestním, jde-li o řízení před jiným 

orgánem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a), 
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e) okresní soud, v jehož obvodu má sídlo jiný orgán uvedený v § 2 odst. 1 písm. b), jde-li o řízení 

před tímto jiným orgánem. 

(2) Příslušnost soudů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) je dána, pokud před nimi probíhá řízení 

ve věci samé, a to bez ohledu na to, že v předchozím řízení, na něž toto řízení navazuje (§ 9), byl 

podle odstavce 1 příslušným soud jiný. 

(3) Soudem příslušným k rozhodování o zproštění státu povinnosti hradit náklady právního 

zastoupení podle § 15 odst. 2 je ten soud, který byl naposledy příslušným podle odstavců 1 a 2. 

(4) Soudy příslušné podle odstavce 1 písm. a) až c) rozhodují podle procesních předpisů, kterými je 

upraveno řízení ve věci samé. Soud příslušný podle odstavce 1 písm. d) rozhoduje v řízení podle 

trestního řádu7 a soud příslušný podle písm. e) rozhoduje v řízení podle občanského soudního 

řádu8. 

(5) Rozhodnutí o ustanovení zástupce a rozhodnutí, kterým bylo zcela vyhověno návrhu na stanovení 

povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení, nemusí být odůvodněno; proti těmto 

rozhodnutím není přípustný opravný prostředek. 

(6) Proti rozhodnutí, kterým byl návrh na ustanovení zástupce zamítnut, kterým nebylo vyhověno 

návrhu na stanovení povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení nebo kterým byl stát 

zproštěn povinnosti hradit náklady právního zastoupení, je přípustný řádný opravný prostředek, 

pokud jej procesní předpisy připouštění. Osobou oprávněnou k podání tohoto opravného 

prostředku je účastník a v případě rozhodnutí, kterým byl návrh na ustanovení zástupce 

zamítnut, i advokát uvedený v § 8 odst. 1. 

 

ČÁST DRUHÁ 
Hrazení nákladů na právní pomoc státem 

§ 20 

(1) Stát hradí náklady na právní pomoc způsobem dále stanoveným tímto zákonem. 

(2) Náklady na právní pomoc podle odstavce 1 se rozumí náklady na odměnu a náhradu hotových 

výdajů advokáta, který byl ustanoven zástupcem podle tohoto zákona, pokud je hradí zástupci 

stát (§ 13), popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty. Náhradu za daň z přidané hodnoty 

soud určí z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů podle sazby daně z přidané 

hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.9 

(3) Náklady na právní pomoc se hradí ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva 

spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). 

§ 21 

(1) V případech uvedených v § 20 odst. 2 uplatňuje advokát vůči státu nárok na odměnu a na 

náhradu hotových výdajů (dále jen „nárok“) prostřednictvím příslušného soudu. Nárok se 

uplatňuje písemnou žádostí (dále jen „žádostí“), která musí být příslušnému soudu doručena do 

jednoho roku ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, kterým 

bylo podle § 17 nebo podle zvláštního zákona o nároku a jeho výši rozhodnuto (dále jen 

„rozhodnutí o nároku“); nárok, který nebyl u příslušného soudu takto uplatněn, zaniká. 

                                                             
7  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
8
  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

9  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, sídlo advokáta, jeho evidenční číslo, pod kterým je 

zapsán Českou advokátní komorou a označení bankovního účtu, na který má být odměna a 

náhrada hotových výdajů státem zaplacena. 

(3) K žádosti advokát připojí stejnopis, úředně ověřenou kopii písemného vyhotovení rozhodnutí o 

nároku opatřeného doložkou o právní moci, popřípadě doložku o konverzi dle zvláštního 

právního předpisu10. 

(4) Nárok uplatněný vůči státu podle odstavce 1 je advokát povinen snížit o částku odpovídající 

zálohám na odměnu a náhradu hotových výdajů, které advokát obdržel. 

 

ČÁST TŘETÍ 
Společná ustanovení k části první a druhé 

§ 22 

(1) Spory o náhrady, které náležejí státu podle § 15 odst. 4, a o nároky advokátů vůči státu (§ 21 

odst. 1) rozhodují soudy příslušné dle zvláštního právního předpisu11. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna trestního řádu 

§ 23 

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 

173/1968 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 156/1969 Sb., č. 155/1969 Sb., č. 

48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 

558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb., nálezů Ústavního 

soudu č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., zákonů č. 152/1995 Sb., č. 150/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 

148/1998 Sb., č. 166/1998 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., 

nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 424/2001 

Sb., zákonů č. 265/2001 Sb., č. 200/2002 Sb., č. 226/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 218/2003 Sb., č. 

279/2003 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 283/2004 Sb., č. 539/2004 Sb., č. 587/2004 Sb., 

nálezů Ústavního soudu č. 45/2005 Sb., č. 239/2005 Sb., zákonů č. 394/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 

79/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 113/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 253/2006 Sb., č. 321/2006 Sb., č. 

170/2007 Sb., č. 179/2007 Sb., č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 90/2008 Sb., zákonů č. 

121/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 135/2008 Sb., č. 177/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., č. 

384/2008 Sb., č. 457/2008 Sb., č. 480/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 

218/2009 Sb., č. 272/2009 Sb., č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 163/2010 Sb., zákona č. 

197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 219/2010 Sb., zákonů č. 150/2011 Sb., č. 181/2011 Sb., č. 

207/2011 Sb., č. 330/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 348/2011 Sb., č. 357/2011 Sb., č. 459/2011 Sb., 

nálezu Ústavního soudu č. 43/2012 Sb., zákonů č. 193/2012 Sb., č. 273/2012 Sb., č. 390/2012 Sb., č. 

45/2013 Sb., č. 105/2013 Sb. a č. 141/2014 Sb., se mění takto: 

1.  V § 33 odst. 1 věta třetí zní: „Má právo zvolit si obhájce nebo požádat o jeho ustanovení (§ 

38 odst. 2) a s obhájcem se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním 

řízení.“. 

                                                             
10  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
11  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. V § 33 odst. 2 se v první větě vkládají za slovo „obhajoby“ slova „zvoleného obhájce nebo 

obhájce, který mu byl ustanoven podle § 38 odst. 2“. 

3. V § 38 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Obviněnému, u něhož nejsou dány důvody k ustanovení obhájce podle odstavce 1 a 

který si obhájce nezvolil, musí být ustanoven obhájce neprodleně poté, co o to požádá; to 

neplatí, pokud byl takto obviněnému obhájce v téže věci již dříve ustanoven, avšak obviněný 

požádal o zrušení ustanovení tohoto obhájce bez důležitého důvodu nebo bylo ustanovení 

obhájce zrušeno z důvodů na straně obviněného.“ 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

ČÁST PÁTÁ 
Změna občanského soudního řádu 

§ 24 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 

49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991 Sb., č. 

263/1992 Sb., č. 24/1993 Sb., č. 171/1993 Sb., č. 117/1994 Sb., č. 152/1994 Sb., č. 216/1994 Sb., č. 

84/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 238/1995 Sb., č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního 

soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákonů č. 

202/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 15/1998  Sb., č. 91/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 326/1999 Sb., č. 

360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákonů č. 27/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 

46/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., č. 204/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 

227/2000 Sb., č. 367/2000 Sb., č. 370/2000 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 137/2001 Sb., č. 231/2001 Sb., č. 

271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákonů č. 317/2001 Sb., č. 451/2001 Sb., č. 

491/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 226/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 

nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb., zákonů č. 88/2003 Sb., č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního 

soudu č. 153/2004 Sb., zákonů č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 340/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 

501/2004 Sb., č. 554/2004 Sb., č. 555/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č. 59/2005 Sb., č. 170/2005 Sb., č. 

205/2005 Sb., č. 216/2005 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 383/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 

56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 79/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 113/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 

133/2006 Sb., č. 134/2006 Sb., č. 135/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 233/2006 Sb., č. 

264/2006 Sb., č. 308/2006 Sb., č. 315/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 104/2008 Sb., č. 123/2008 Sb., č. 

126/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 259/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 295/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 

384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 198/2009 Sb., č. 218/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 

285/2009 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 48/2010 Sb., zákonů č. 

347/2010 Sb., č. 409/2010 Sb., č. 69/2011 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 186/2011 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 

218/2011 Sb., č. 355/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního 

soudu č. 147/2012 Sb., zákonů č. 167/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního 

soudu č. 369/2012 Sb., zákonů č. 396/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 401/2012 Sb., č. 404/2012 Sb., č. 

45/2013 Sb., č. 241/2013 Sb. a č. 293/2013 Sb., se mění takto: 

1. § 30 včetně poznámky pod čarou č. 57g) zní: 

„§ 30 

(1) Podmínky, za nichž musí být ustanoven účastníkovi zástupcem advokát, stanoví zvláštní 

právní předpis. 57g) 

(2) O návrhu na ustanovení zástupce podle odstavce 1 rozhoduje předseda senátu, předseda 

senátu činí i další rozhodnutí podle zvláštního zákona uvedeného v odstavci 1. 

57g) Zákon č. …/…. Sb., o zajištění právní pomoci.“ 
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2. V § 138 se zrušuje odstavec 3. 

3. § 140 odst. 2 zní: 

„(2) Zvláštní právní předpis 57g) stanoví, za jakých podmínek platí odměnu a náhradu 

hotových výdajů advokáta, který byl účastníkovi ustanoven zástupcem podle § 30, stát. V 

odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.“ 

4. V § 140 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Byl-li ustanoven účastníku opatrovníkem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za 

zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát; při určení náhrady 

hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje podle ustanovení zvláštního právního 

předpisu o mimosmluvní odměně 64) a náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z 

odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty 

stanovené zvláštním právním předpisem 57d). V odůvodněných případech stát poskytne 

advokátovi přiměřenou zálohu.“ 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

5. V § 149 odstavec 2 zní: 

„(2) Zvláštní právní předpis 57g) stanoví, ve kterých případech se náhrada nákladů řízení 

přizná namísto účastníkovi, kterému byl ustanoven zástupce podle § 30, státu.“ 

 

ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona o Ústavním soudu 

§ 25 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákonů č. 331/1993 Sb., č. 236/1995 Sb., č. 

77/1998 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 48/2002 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 

114/2003 Sb., č. 83/2004 Sb., č. 120/2004 Sb., č. 234/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 

275/2012 Sb., č. 404/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb., se mění takto: 

1. § 29 včetně poznámky pod čarou 2b) zní: 

„(1) Účastník nebo vedlejší účastník se může dát v řízení před Ústavním soudem zastupovat 

pouze advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. V téže věci může mít jen 

jednoho zástupce. 

(2) Podmínky, za nichž musí být účastníkovi v řízení o ústavní stížnosti ustanoven zástupcem 

advokát, stanoví zvláštní zákon 2b). O návrhu na ustanovení zástupce rozhoduje soudce 

zpravodaj; soudce zpravodaj činí i další rozhodnutí podle tohoto zvláštního zákona. 

2b) Zákon č. …/…. Sb., o zajištění právní pomoci.“. 

 

2. § 83 zní: 

„Zvláštní zákon 2b) stanoví, za jakých podmínek platí odměnu a náhradu hotových výdajů 

advokáta, který byl stěžovateli ustanoven zástupcem podle § 29 odst. 2, stát; 

v odůvodněných případech se poskytne tomuto zástupci na jeho žádost přiměřená záloha.“. 

 

3. § 84 se zrušuje. 
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ČÁST SEDMÁ 
Změna soudního řádu správního 

§ 26 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákonů č. 192/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č. 

237/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 555/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 357/2005 Sb., č. 

413/2005 Sb., č. 79/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 159/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 

216/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., č. 314/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 195/2009 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 

118/2010 Sb., nálezů Ústavního soudu č. 294/2010 Sb., č. 130/2011 Sb., zákonů č. 303/2011 Sb., č. 

275/2012 Sb. a č. 396/2012 Sb., se mění takto: 

1. § 35 odst. 8  včetně poznámky pod čarou 6a) zní: 

„(8) Podmínky, za nichž musí být ustanoven účastníkovi zástupcem advokát, stanoví zvláštní 

právní předpis. 6a) O návrhu na ustanovení zástupce rozhoduje předseda senátu; předseda 

senátu činí i další rozhodnutí podle tohoto zvláštního zákona. 

6a) Zákon č. …/…. Sb., o zajištění právní pomoci.“. 

 

2. V § 35 se doplňují nové odstavce 9 a 10, které znějí: 

„(9) Zvláštní právní předpis 6a) stanoví, za jakých podmínek platí odměnu a náhradu 

hotových výdajů advokáta, který byl účastníkovi ustanoven zástupce podle odstavce 7, stát; 

v odůvodněných případech se poskytne tomuto zástupci na jeho žádost přiměřená záloha. 

(10) Požádá-li navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo podá-li návrh na 

ustanovení zástupce podle odstavce 7, neběží po dobu od podání takové žádosti nebo od 

podání takového návrhu do právní moci rozhodnutí o nich lhůta stanovená pro podání 

návrhu na zahájení řízení.“. 

 

3. V § 60 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Zvláštní právní předpis 6a) stanoví, ve kterých případech se náhrada nákladů řízení přizná 

namísto účastníkovi, kterému byl ustanoven zástupce podle § 35 odst. 8, státu.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11. 

 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o advokacii 

§ 27 

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákonů č. 210/1999 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 

228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., zákonů č. 192/2003 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 

284/2004 Sb., č. 555/2004 Sb., č. 205/2005 Sb., č. 79/2006 Sb., č. 312/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 

254/2008 Sb., č. 314/2008 Sb., č. 219/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 214/2011 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 

202/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb., se mění takto: 

1. Poznámka pod čarou č. 7c) zní: 

„7c) např. Zákon č. …/…. Sb., o zajištění právní pomoci, § 39 trestního řádu.“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112516)



ČÁST DEVÁTÁ 
Změna zákona o rozhodčím řízení 

§ 28 

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění zákonů č. 245/2006 

Sb., č. 296/2007 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 19/2012 Sb., č. 91/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb., 

se mění takto: 

1. V § 18 se doplňuje nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou 3a) zní: 

„Rozhodci jsou povinni strany podle zvláštního zákona 3a) poučit o jejich právu navrhnout 

ustanovení zástupce bez odkladu po zahájení rozhodčího řízení. 

3a) Zákon č. …/…. Sb., o zajištění právní pomoci.“. 

 

2. V § 32 se za odst. 1 vkládají odst. 2 a 3, které zní: 

„(2) Návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodů, pro které lze v občanském soudním řízení 

žádat o obnovu řízení musí být podán ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo zrušení 

rozhodčího nálezu navrhuje, se dozvěděl o důvodu, pro který lze v občanském soudním řízení 

žádat o obnovu řízení, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit. 

(3) Po třech letech od právní moci napadeného rozhodčího nálezu může být návrh na zrušení 

rozhodčího nálezu z důvodů, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení 

podán jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním 

deliktu, na jejichž podkladě bylo v rozhodčím řízení přiznáno právo, byly později podle 

příslušných právních předpisů zrušeny. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.“ 

 

ČÁST DESÁTÁ 
Přechodná ustanovení 

§ 29 

(1) Advokáti, kteří byli ustanoveni v občanském soudním řízení nebo v soudním řízení správním 

zástupcem účastníka podle dosavadních předpisů, se považují za zástupce podle tohoto zákona. 

(2) O návrzích na ustanovení zástupce v občanském soudním řízení nebo v soudním řízení správním, 

o nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona, se rozhodne podle tohoto zákona. 

§ 30 

Komora rozhodne o žádostech o určení advokáta, které byly podány podle zvláštního zákona do 

účinnosti tohoto zákona, jde-li o poskytnutí právních služeb spočívajících v zastoupení před soudem 

nebo jiným orgánem, podle dosavadních předpisů. 

§ 31 

(1) Nároky advokátů vůči státu na zaplacení odměny a náhrady hotových výdajů v případech 

uvedených v § 20 odst. 2, o nichž bylo rozhodnuto do účinnosti tohoto zákona, se uspokojí podle 

dosavadních předpisů. 

(2) Nároky advokátů vůči státu na zaplacení odměny a náhrady hotových výdajů v případech 

uvedených v § 20 odst. 2, o nichž nebylo rozhodnuto do účinnosti tohoto zákona, se rozhodnou 

podle dosavadních předpisů. 
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(3) Ustanovení odstavce 2 se použije přiměřeně i o návrzích stěžovatelů podle § 83 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, podaných do dne účinnosti 

tohoto zákona. 

 

ČÁSTJEDENÁCTÁ 
Závěrečná ustanovení 

§ 32 

Zmocňovací ustanovení 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou vzor prohlášení podle § 13 odst. 4. 

§ 33 

Účinnost 

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
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