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 III. 
O d ů v o d n ě n í  

 
I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Předkládaná vyhláška je zpracována v návaznosti na novelu zákona o advokacii [zákon č. 
258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.]. Touto novelou se mimo jiné 
s účinností od 1. července 2018 rozšiřuje státem hrazená právní pomoc do oblasti mimo řízení 
před orgány veřejné moci ve formě právních porad, v řízení před orgány veřejné správy a 
v řízení před Ústavním soudem, a dochází k modifikaci dosud známého systému určování 
advokátů Českou advokátní komorou podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii. 
 
Stávající systém určování advokátů se nově rozděluje na dvě (respektive tři) v zásadě 
samostatné formy právní pomoci. Konkrétně se na Českou advokátní komoru lze obrátit za 
účelem určení advokáta k poskytnutí právní porady nebo k poskytnutí právní služby. 
Speciální forma právního poradenství je vytvořena pro osoby (cizince) umístěné v zařízení 
pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. 
 
S novelou zákona o advokacii dochází ke změně, nově bude stát (Ministerstvo spravedlnosti) 
hradit poskytování právní pomoci v těch případech, kde si nemajetný žadatel nemůže právní 
služby zajistit jiným způsobem (kde pro to není zákonný mechanismus), tj. právní porady, 
právní služby v řízení před orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem. 
 
Právní porady (nový § 18a zákona o advokacii) 
Za splnění podmínek má každý právo na dvě hodiny právní porady s advokátem ročně, za něž 
odměnu a případně také náhradu nákladů advokáta hradí stát. Nejkratší možný časový rozsah 
jedné právní porady je v délce 30 minut. Žadatel bude oprávněn svůj zákonný nárok dvou 
hodin právní porady vyčerpat dohromady, případně absolvovat více právních porad v 
časových intervalech po 30 minutách. 
 
Právní porady v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku (nový § 18b zákona 
o advokacii) 
Pro cizince omezené na svobodě umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím 
středisku je zavedena speciální úprava právních porad. Jedná se o právní porady pro neurčitý 
počet subjektů v konkrétním zařízení. 
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Právní služby (nový § 18c zákona o advokacii) 
Odůvodňuje-li to ekonomická situace žadatele, má právo obrátit se na Českou advokátní 
komoru a požádat o určení advokáta k poskytnutí konkrétní právní služby. Ustanovení § 18c 
zákona o advokacii se vztahuje na zajištění právní pomoci především v řízení před orgány 
veřejné moci, a to buď v řízení před soudy, nebyl-li žadatel úspěšný s návrhem na ustanovení 
zástupce soudním rozhodnutím, v řízení před Ústavním soudem, kde je takový postup 
vyloučen a v řízení nebo jiném postupu před orgány veřejné správy, kdy v procesních 
předpisech na ustanovení zastoupení rozhodnutím orgánu, který řízení vede, není 
pamatováno, případně v dalších věcech. Pokud jde o určení advokáta pro řízení před 
Ústavním soudem a v řízení před orgánem veřejné správy hradí odměnu advokáta stát, 
v ostatních věcech, ke kterým je advokát určen podle § 18c, poskytuje advokát právní služby 
na své náklady, případně má advokát nárok na poskytnutí náhrady podle stavovského 
předpisu. 
 
 
Stávající vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a 
majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí 
právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu, stanovuje pouze vzor prohlášení o 
příjmových a majetkových poměrech žadatele a systému určování advokátů Českou advokátní 
komorou účinného od 1. 7. 2018 již neodpovídá. S ohledem na ucelenou změnu dosavadního 
systému určování advokátů Českou advokátní komorou je zpracována zcela nová vyhláška, 
která nahradí stávající vyhlášku č. 275/2006 Sb. 
 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 18a 
odst. 4, § 18b odst. 2 a § 18c odst. 4 zákona o advokacii (ve znění účinném od 1. 7. 2018), 
které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti, aby stanovilo 

− podrobnosti náležitostí žádosti včetně vzoru jejího formuláře (tj. žádost o právní 
poradu podle § 18a), 

− vzor formuláře podnětu provozovatele zařízení pro zajištění cizinců podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacího střediska podle 
zákona o azylu (tj. podnět podle § 18b) a 

− podrobnosti náležitostí žádosti včetně vzoru jejího formuláře a způsob prokazování 
příjmových a majetkových poměrů žadatele, jakož i rozsah údajů, které je žadatel 
povinen Komoře sdělit (tj. žádost o právní službu podle § 18c) 

Navržená vyhláška je s těmito zmocněními v souladu a neobsahuje úpravu mimo jejich 
rozsah. 
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c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 
unie. Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou problematiku nevztahují. 
 
d) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Předkládaná vyhláška nemá přímé dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 
skupiny obyvatel a na životní prostředí předkládaná vyhláška nevyvolává.  

 
e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, nezavádí 
žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není rovněž v 
rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
 
Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen 
a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno 
z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
 
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navržená právní úprava výrazně nezasahuje do současného stavu ochrany soukromí a 
osobních údajů. Pro účely posouzení nároku na určení advokáta budou shromažďovány jen 
zcela nezbytné osobní údaje sloužící k identifikaci osob v postavení žadatelů a ověření jejich 
nároku, a to subjektem k tomu výslovně oprávněným, tj. Českou advokátní komorou. 
Navrhovanou právní úpravou nedochází k rozšíření kompetencí oprávněných subjektů v 
oblasti shromažďovaní osobních údajů, neboť navrhovaná právní úprava využívá stávající 
mechanismus určování advokátů Českou advokátní komorou. Jiné zpracování osobních údajů 
se nepředpokládá. 
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g) Zhodnocení korupčních rizik  
 
Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 
rizika spatřována. 
 
h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu se nepředpokládají. 

 

i) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Na základě čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády byla udělena výjimka z povinnosti 
provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad u této vyhlášky (Čj. 7560/2018-
OHR ze dne 5. března 2018). 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 a přílohám 
S účinností od 1. července 2018 bude určování advokátů Českou advokátní komorou 
realizováno ve třech samostatných formách právní pomoci, a to určování k poskytnutí právní 
porady, určování k poskytnutí právní porady cizincům umístěným v zařízení pro zajištění 
cizinců nebo v přijímacím středisku a určování k poskytnutí právní služby. 
 
Všechny žádosti (respektive podnět) o určení advokáta se podávají České advokátní komoře, 
která zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro to, aby v konkrétním případě mohl být advokát 
z její strany určen.  
 
Podmínky pro určení advokáta k poskytnutí právní porady plynou z ustanovení § 18a zákona 
o advokacii. Těmito podmínkami jsou průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních 
měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahující trojnásobek životního minima 
jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných, neexistence zastoupení v téže věci jinou 
osobou oprávněnou poskytovat právní služby a zaplacení poplatku ve výši 100 Kč. Jelikož je 
časová dotace právních porad stanovena ve výši 120 minut za kalendářní rok, musí Česká 
advokátní komora u každého žadatele zkoumat, zda má žadatel v daném kalendářním roce 
ještě nárok na poskytnutí právní porady a kolik činí jeho zbývající časový rozsah.  
 
Právní porady podle § 18b zákona o advokacii se poskytují na základě podnětu provozovatele 
zařízení pro zajištění cizinců nebo přijímacího střediska. Česká advokátní komora určí 
advokáta k poskytnutí právních porad v zařízení ve vztahu k alespoň obecně definovanému 
okruhu zadržovaných osob, u nichž vyvstává objektivní potřeba zajištění právní pomoci. 
V samotném podnětu provozovatel uvede přibližný počet zájemců, kterým má být právní 
porada poskytnuta (včetně jejich obecné identifikace, je-li možná) – tento údaj je nezbytný 
k tomu, aby Česká advokátní komora vyhodnotila, zda postačí k pokrytí právního poradenství 
jeden advokát, případně je nezbytné, aby do konkrétního zařízení jelo více advokátů 
poskytovat právní poradenství. Obsahem podnětu je také informace o tom, v jakém jazyce 
jsou schopni se zájemci o právní poradu dorozumět. Dále podnět obsahuje informace o 
nutnosti tlumočení při právní poradě, a zda je tlumočník pro účely právní porady 
v konkrétním zařízení k dispozici. 
 
Podmínky pro určení advokáta k poskytnutí právní služby jsou stanoveny v § 18c zákona o 
advokacii. Jedná se o nepříznivou ekonomickou situaci žadatele, která musí být z jeho strany 
doložena (rozhodné je období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti), 
neexistenci zastoupení v téže věci jinou osobou oprávněnou poskytovat právní služby, 
neexistenci určení advokáta v téže věci - tato podmínka se však neuplatní v případě, že určený 
advokát odmítne poskytnout právní službu z důvodu střetu zájmů ve smyslu § 19 zákona o 
advokacii nebo dojde k situaci uvedené v § 20 odst. 2 zákona o advokacii (narušení nezbytné 
důvěry mezi určeným advokátem a klientem, klient neposkytuje potřebnou součinnost, klient i 
přes poučení určeným advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo 
stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů). 
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Česká advokátní komora rovněž zjišťuje, zda se nejedná ze strany žadatele o zneužití práva 
nebo o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva. Podmínka spočívající v doložení 
neúspěšného pokusu zajistit si právní služby prostřednictvím alespoň dvou oslovených 
advokátů se uplatní pouze v těch případech, kdy se nejedná o zajištění právní pomoci v řízení 
před orgány veřejné správy a řízení před Ústavním soudem. 
 
Formuláře jednotlivých žádostí a podnětu tvoří přílohy předkládané vyhlášky. V případě 
žádosti o určení advokáta k poskytnutí právní služby (§ 18c zákona o advokacii) je vycházeno 
z formulářů, které jsou dlouhodobě používány v civilním řízení, tj. Prohlášení o osobních, 
majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení 
zástupce (č. 58) a Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných 
skutečnostech žadatele/žadatelky pro osvobození od soudních poplatků anebo ustanovení 
zástupce (č. 59)1). 
 
K § 2 
Vzhledem k ucelené změně dosavadního systému určování advokátů Českou advokátní 
komorou se navrhuje v souladu se zákonnými zmocněními vydat zcela novou vyhlášku a 
stávající vyhlášku č. 275/2006 Sb. zrušit. 
 
K § 3 (Účinnost) 
Účinnost vyhlášky se navrhuje shodně ve stejný den jako účinnost novely zákona o advokacii, 
tj. k 1. červenci 2018. 

                                                            
1) Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů „tr. ř., o. s. 
ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.“, doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení. 
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