
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti 

dne 26. března 2018, s termínem dodání stanovisek do 18. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Příloze č. 3 části IV. písm. D - Příjmy z hmotného a sociálního zabezpečení (str. 8) 

V závorkách je u jednotlivých systémů sociálního zabezpečení uveden kompletní 

výčet dávek. U systému nemocenského pojištění však v závorce nejsou uvedeny dvě 

nové dávky, které byly přijaty v roce 2017, a to s účinností od 1. 2. 2018 (otcovská 

poporodní péče) a od 1. 6. 2018 (dlouhodobé ošetřovné). Požadujeme tedy tyto nové 

dávky na uvedeném místě formuláře doplnit, neboť účinnost předmětné vyhlášky je 

navržena k 1. 7. 2018. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K přílohám č. 3 a 4 - žádost o právní službu podle § 18c zákona o advokacii 

Ve formuláři žádosti fyzická nebo právnická osoba o právní službu podle § 18c 

zákona o advokacii se v části III., resp. II. v případě probíhajícího řízení vyžaduje 

uvedení údajů o čísle jednacím/spisové značce, datu nejbližšího nařízeného jednání a 

označení příslušného orgánu, který řízení vede. Tyto údaje navrhujeme doplnit také o 

uvedení data zahájení řízení.  

Je třeba vycházet ze skutečnosti, že např. ve správním řízení vedeném před orgánem 

veřejné správy se ústní jednání nařizuje pouze fakultativně v souladu s § 49 odst. 1 

správního řádu. Naopak z hlediska průběhu řízení a lhůty pro vydání rozhodnutí je ve 

správním řízení zásadní den zahájení řízení. Na základě informace o datu zahájení 

správního řízení lze rámcově posoudit, kdy je možné očekávat vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem, a posoudit také odůvodněnost přednostního vyřízení 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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žádosti o poskytnutí právní služby.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

Obecně: 

1. Je otázkou, zda má na poskytnutí jakékoliv právní porady nebo na zastoupení 

nárok i osoba, která je zastoupena nevládní neziskovou organizací, která se 

zabývá poradenstvím cizincům. Poskytování právního poradenství cizincům 

je běžně nevládními organizacemi realizováno, u některých kategorií dokonce 

na základě projektu hrazeného z Azylového, migračního a integračního fondu. 

Zákon o advokacii v § 18a odst. 1 a § 18c odst. 1 vysloveně zmiňuje některé 

právní profese, jejichž zastupování poskytnutí právní porady vylučuje, které pak 

formulář přejímá ve vysvětlivce, nicméně formulář činí výčet taxativním, ačkoli 

zákon počítá i s jinými osobami oprávněnými poskytovat právní služby – viz § 2 

odst. 2 písm. a) zákona o advokacii in fine. 

2. Jsme toho názoru, že některé body předkládaných formulářů v přílohách č. 1 až 3 

jsou formulovány složitým právním jazykem a máme pochybnosti o tom, že 

žadatelé o určení advokáta či o poskytnutí právní porady budou v některých 

případech schopni navrhované formuláře vyplnit. Navrhujeme tedy všechny 

formuláře stylisticky revidovat, zkrátit a co nejvíce zjednodušit. Rovněž bude 

nutné přizpůsobit rubriky ve formuláři požadovanému charakteru odpovědi, 

místy je dle našeho názoru nedostatek řádků vzhledem ke složitosti odpovědi, 

jindy by bylo vhodnější otázku formulovat tak, aby se dalo odpovídat v určených 

bodech (např.  v příloze č. 3 v části IV. by bylo vhodné rozdělit odpověď v 

bodech A., B. a C., tak, aby byla ve 2 rubrikách: 1. zaměstnavatel, 2. průměrný 

čistý měsíční příjem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Částečně akceptováno/vysvětleno 

Prohlášení v přílohách č. 1, 3 a 4 bude 

následujícího znění: „Prohlašuji, že mě 

ve věci, v níž žádám poskytnutí právní 

služby, nezastupuje jiný advokát nebo 

osoba, které zvláštní zákon svěřuje 

poskytovat právní služby (např. notář, 

soudní exekutor, daňový poradce, 

patentový zástupce)“. 

 

 

2. Neakceptováno 

Požadavek na zjednodušení formulářů je 

hodně subjektivní; formulář v příloze č. 

1 považujeme za dostatečně jednoduchý 

a srozumitelný, čemuž odpovídá rozsah 

právní služby, která má být poskytnuta 

(orientační právní porada). Pokud jde o 

požadavek na vyčíslení měsíčního 

příjmu všech společně posuzovaných 

osob v domácnosti, jde o podmínku 

stanovenou zákonem, takže zde prostor 

pro zjednodušení není. Přílohy č. 3 a 4 

naopak slouží k prokázání nemajetnosti, 

k čemuž lze jen obtížně dospět 

„zrevidováním, zkrácením a co 

největším zjednodušením“ formuláře. 

Čím jednodušší formulář bude, tím 

obtížnější bude pro ČAK a MSp zjistit, 

zda jsou splněny zákonem stanovené 

podmínky nemajetnosti. Konkrétní 
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3. V rámci přehlednosti formuláře by bylo vhodnější umístit vysvětlivky souhrnně 

na konec formuláře, který by tak byl stručnější a přehlednější. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

K příloze č. 2 

Podatel podnětu, kterým zřejmě bude Správa uprchlických zařízení Ministerstva 

vnitra České republiky, nebude u všech osob, které by mohly vyžadovat poskytnutí 

právní porady, obeznámen s tím, zda je nebo není dotčený cizinec zastupován jinou 

osobou, neboť poskytování právního poradenství je důvěrné. Provozovatel 

příslušného zařízení může pouze informovat dotčené cizince o tom, že nárok na 

poskytnutí právní porady má pouze osoba, která není jinak zastupována, nicméně 

provozovatel nemůže garantovat, že by se již zastoupený cizinec k právnímu 

poradenství nepřihlásil. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

K příloze č. 3: 

Máme pochybnosti o tom, zda všechny zde požadované informace jsou pro ČAK 

nutné k posouzení, zda žadatel splňuje podmínky pro poskytnutí právní služby. 

Jakým způsobem bude ČAK poskytnuté informace ověřovat? Takový objem 

informací bude nutně prodlužovat dobu vyhodnocování formuláře, což vnímáme jako 

nežádoucí, neboť advokát by měl být ustanoven především rychle. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

uplatněné připomínky k příloze č. 3 v 

části IV. se naopak jeví jako 

nesystematické, neboť formulář vede 

žadatele systematicky po jednotlivých 

příjmech, které připadají do úvahu 

(mzda/plat, odměna z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, příjmy 

z podnikání…). 

 

 

3. Neakceptováno 

Uvádění vysvětlivek na konec formuláře 

naopak práci s formulářem znepřehlední, 

neboť žadatel bude muset u každé 

odpovědi listovat na konec formuláře. 

 

 

Akceptováno 

Poznámka byla z formuláře vypuštěna.  

Pokud by se ukázalo, že je některá 

z osob zastoupena jiným advokátem, 

nebude jí právní pomoc dle § 18b 

určeným advokátem v souladu se 

zákonem poskytnuta.  

 

 

 

 

Vysvětleno 
Je potřeba si uvědomit, že prokazování 

nemajetnosti obdobnou formou i 

rozsahem se děje již v současné době, 

a to na základě vyhlášky č. 275/2006 

Sb., případně dle potvrzení o osobních, 
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Doporučující připomínky: 

 

K příloze č. 2 – k bodu „jazyková vybavenost osob vyžadujících poskytnutí 

právní porady“: 

 Není zřejmé, co vše je nutné uvést v odpovědi, zdali pouze výčet jazyků, 

kterými jsou osoby schopné se dorozumět, nebo i úroveň jazykové znalosti jiných 

jazyků. Prostor pro odpověď je dle našeho názoru příliš malý, zejména s ohledem na 

možné větší množství příjemců porady hovořících různými jazyky. 

 

 

 

 

majetkových a výdělkových poměrech 

pro osvobození od soudních poplatků a 

ustanovení zástupce ve věci. Rozsah 

informací o finanční situaci (část IV.) 

není trivializovaná právě proto, že 

v tomto případě (tj. u právní pomoci dle 

§ 18c zákona) již podmínka 

nemajetnosti musí být přezkoumána, 

a to s ohledem na rozsah právních 

služeb, které mají být poskytnuty. 

Upuštění od přezkumu nemajetnosti by 

vedlo k situacím, kdy bude právo 

chudých zneužíváno osobami, které si 

mohou právní služby advokáta 

z vlastních příjmů dovolit. Pokud jde 

o rychlost určení advokáta, lze k tomu 

toliko konstatovat, že ČAK již podle 

stávajícího systému určuje advokáty 

velmi operativně a nový formulář 

rychlost určování advokáta nijak 

neovlivní.  

 

 

 

Akceptováno 
 

Do formuláře byla doplněna vysvětlující 

poznámka: „Uveďte, jakými jazyky jsou 

osoby vyžadující poskytnutí právní 

porady schopny se dorozumět“.  

 

Prostor pro odpověď byl navýšen. 
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Obecně k příloze č. 3: 

1. Doporučujeme sjednotit pojmy používané v příloze, např. v části IV se promiscue 

vyskytují výrazy výdělek, příjem, odměna. 

 

 

 

 

2. Není zřejmé, proč v bodu D. u části dávek je požadováno uvést, od kdy do kdy 

byla vyplácena, a u některých (dle našeho názoru nelogicky) tomu tak není, 

neboť se rovněž jedná o dávky poskytované opakovaně. 

 

 

3. V bodu F. je nutné uvést veškerý majetek „větší hodnoty“ bez bližší specifikace 

toho, co už je pokládáno za větší hodnotu. 

 

 

 

Akceptováno 
Pojmy výdělek, příjmy a odměna byly 

zrevidovány dle odpovídajících zákonů 

(o existenčním minimu, o daních 

z příjmů). 

 

Akceptováno 
Formulář byl doplněn tak, aby veškeré 

opakující se dávky tento údaj 

obsahovaly. 

 

Vysvětleno 
Použití obecného pojmu „větší hodnota“ 

odpovídá úmyslu nekategorizovat 

ostatní majetek dle určité konkrétní 

hodnoty, neboť stanovení takovéto 

částky by bylo problematické s ohledem 

na obtížnou odhadní cenu tohoto 

majetku. Jinak pojem „věc větší 

hodnoty“ se používá v různých právních 

předpisech bez bližší specifikace. 

V samotném formuláři (příloha č. 3, 

položka F) je majetek větší hodnoty pro 

žadatele v podstatě již předem 

demonstrativně vyjmenován: nemovité 

věci, motorové vozidlo, úspory, cenné 

papíry… 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínky: 

K příloze č. 3 

Část IV. 

Požadované údaje týkající se příjmů a výdajů je nezbytné zcela přepracovat, a to v 

návaznosti na požadované věcné řešení, neboť navrhované znění je věcně i 

terminologicky nejasné, a to s ohledem na právní úpravu daně z příjmů fyzických 

osob. 

Navržená právní úprava vykazuje tyto základní nejasnosti a vady: 

• v písmenech A a B nejsou obsaženy všechny příjmy ze závislé činnosti podle § 6 

zákona o daních z příjmů (např. funkční požitky, příjmy za práci člena družstva, 

společníka s.r.o. nebo odměny člena orgánu právnické osoby), 

• v písmenech C a E není zřejmé, zda se mají uvádět jen hrubé příjmy, nebo příjmy 

po odečtení příslušných výdajů, navržený text spíše svědčí pro první variantu, 

nicméně s ohledem na odečítání daně by bylo logické, aby to byla druhá z uvedených 

variant; avšak je nutné zdůraznit, že pro poplatníka je velmi obtížné rozklíčovat, 

která část jeho daně připadá na konkrétní druh příjmu (resp. základu daně), a to s 

ohledem na existenci nezdanitelných částí základu daně, položek odčitatelných  

od základu daně a slev na dani, 

• není jasné, zda a kam se mají uvádět příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů 

fyzických osob, ale jsou od daně osvobozeny; explicitně je uvedeno pouze výživné 

jako příklad „jiného příjmu“, 

• navrhovaný text je terminologicky nesprávný (např. příjmy  

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti namísto příjmů  

ze samostatné činnosti), 

• v písmenu H není zřejmé, proč jsou u „osoby podnikající a osoby samostatně 

výdělečně činné“ výslovně uvedeny pouze „Daně (záloha  

na daň) a jiné náklady související s podnikáním (např. sociální pojištění, veřejné 

zdravotní pojištění) – výše měsíčně“, tj. zda se mají uvádět i jiné výdaje související s 

podnikatelskou činností; navíc je formulace opět terminologicky nesprávná (osoby 

platí pojistné, nikoliv pojištění). 

 

K příloze č. 4 

Část III. 

Požadované údaje týkající se příjmů je nezbytné zcela přepracovat,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Částečně akceptováno/vysvětleno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Částečně akceptováno/vysvětleno 
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a to v návaznosti na požadované věcné řešení, neboť navrhované znění je věcně i 

terminologicky nejasné, a to s ohledem na právní úpravu daně  

z příjmů právnických osob. 

Navržená právní úprava vykazuje tyto základní nejasnosti a vady: 

• není zřejmé, zda se mají uvádět jen hrubé příjmy, nebo příjmy  

po odečtení příslušných výdajů, navržený text spíše svědčí pro první variantu, 

nicméně s ohledem na odečítání daně by bylo logické, aby  

to byla druhá z uvedených variant; nicméně je nutné zdůraznit, že  

pro poplatníka je velmi obtížné rozklíčovat, která část jeho daně připadá na 

podnikání a která nikoliv, a to s ohledem na existenci položek snižujících základ 

daně, položek odčitatelných od základu daně a slev na dani, 

• navrhovaný text je terminologicky nesprávný (např. jsou používány pojmy příjmy a 

náklady, ačkoliv z pohledu účetnictví jde o výnosy a náklady a z pohledu daně z 

příjmů právnických osob o příjmy a výdaje), 

• není jasné, zda a jak se mají vykazovat i příjmy z nepodnikatelské činnosti, které 

například u veřejně prospěšných poplatníků obvykle tvoří jejich jediné nebo 

převažující příjmy, 

• není zřejmé, co se myslí slovním spojením „nezdanitelné příjmy“. 

 

Ostatní připomínky 

K úvodní větě 

Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku „zákon“ a v textu § 1 používat 

označení „zákon o advokacii“. 

K § 1 

Doporučujeme zvážit, zda by nepostačovalo hovořit jen o vzorech formuláře – návrh 

vyhlášky podle našeho názoru žádné náležitosti nestanoví (ani v přílohách). 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno/vysvětleno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Vysvětleno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Neakceptováno 

Navrhujeme ponechat ve stávajícím 

znění. 

 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 
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Kancelář 

veřejného 

ochránce práv 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Formuláře podle příloh č. 1 a 3 návrhu vyhlášky považuji v obecné rovině 

za nadbytečně podrobné, pro cílového uživatele až odrazující, což jistě není záměrem 

předkladatele. Z předchozí komunikace s Ministerstvem spravedlnosti jako 

předkladatelem původní verze novely zákona o advokacii1 vyplynula shoda na tom, 

že obvyklými adresáty této právní úpravy budou lidé spíše méně vzdělaní či sociálně 

etablovaní. Např. žádost o právní porada (podle § 18a zákona o advokacii2) měla mít 

povahu velmi jednoduchého čestného prohlášení (uvedené opakovaně zaznělo 

v průběhu vypořádávání připomínek k původní verzi novely zákona o advokacii z úst 

zástupců ministerstva i České advokátní komory). Formulář žádosti o právní službu 

pro fyzickou osobu (podle § 18c – příloha č. 3) je pak vcelku podrobnou „sondou 

do života žadatele“ a samotný rozsah formuláře (7 stran) může mít na žadatele 

odrazující efekt. Nelze vyloučit, že by žadatel potřeboval asistenci jiné osoby 

k samotnému vyplnění formuláře. 

Ač formuláře užívají zákonné pojmy (ustanovený zástupce, mimosoudní řízení, 

splatnost, věřitel, domácnost, společně posuzované osoby a další), v důsledku mohou 

být pro cílovou skupinu uživatelů nesrozumitelné. Text (včetně nadpisů) by proto 

bylo vhodné přizpůsobit jeho primárním uživatelům a zajistit, aby byl více 

srozumitelný a návodný. Formuláře by rovněž měly obsahovat více praktických 

informací, jak je vyplnit, kam a jakým způsobem zaslat (adresy České advokátní 

komory), zda je bude možné vyplnit pouze elektronicky, nebo i papírově, a kde 

budou formuláře k dispozici. Dále jak a dokdy se žadatel dozví, zda bylo jeho žádosti 

vyhověno. 

Navrhuji zjednodušit a zkrátit formuláře v přílohách č. 1 a 3 navrhované 

vyhlášky, samotný text formulářů uzpůsobit cílové skupině uživatelů, aby byli 

schopni formulář vyplnit bez cizí pomoci. Formuláře dále navrhuji doplnit 

o praktické informace pro jejich správné vyplnění a odeslání. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Nad rámec obecných připomínek výše si dovoluji apelovat, aby ministerstvo 

(případně ve spolupráci s ČAK) dostatečně informovalo veřejnost o nové právní 

Vysvětleno 

Formulář pro orientační právní poradu 

lze považovat za velice stručný a drtivá 

většina údajů jsou notoriety (jméno, 

bydliště…). Jediným složitějším údajem 

tak zůstává měsíční příjem všech 

posuzovaných osob v domácnosti, zde 

však formulář toliko reaguje na znění 

zákona a tuto položku tak nelze 

zjednodušit ani vypustit. Na druhou 

stranu jde o údaj, který se používá 

k výpočtu nároků dle právních předpisů 

upravujících sociální zabezpečení, takže 

lze předpokládat, že žadatelé budou 

s touto veličinou již důvěrně seznámeni. 

V případech formulářů 3 a 4 jde již 

o rozsáhlejší údaje, neboť jde o státem 

placenou právní pomoc, přičemž 

prostředky ze státního rozpočtu lze 

vydávat pouze při splnění zákonem 

stanovených podmínek. Je tudíž nutné, 

aby žadatel vyplnil informace podávající 

ucelený přehled o jeho situaci. 

Vycházelo se přitom z dosavadní 

vyhlášky č. 275/2006 Sb. a z potvrzení o 

osobních, majetkových a výdělkových 

poměrech pro osvobození od soudních 

poplatků a ustanovení zástupce ve věci, 

které používají soudy, přičemž oba 

systémy (tj. jak určení advokáta 

Komorou, tak ustanovení soudem) 

                                            
1  Č. j. předkladatele MSP-863/2016-LO-SP/5. 
2  Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném od 1. července 2018. 
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úpravě účinné od 1. července 2018. Za vhodné bych považovala vytvoření snadno 

srozumitelného průvodce vyplněním jednotlivých formulářů (např. v příloze č. 1 

podrobnější výčet „jiných účelově vázaných dávek“), a také „finanční kalkulačky“ 

pro výpočet průměrného měsíčního příjmu či konkrétní hranice trojnásobku 

životního minima3. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. K příloze č. 1 (úhrada poplatku za vyřízení žádosti v hotovosti) 

O právní poradu (§ 18a) mohou žádat i osoby bez stabilizovaného sociálního statusu 

(např. osoby bez domova, cizinci bez řádného pobytového statusu čekající na správní 

či soudní rozhodnutí o jejich dalším pobytu apod.). Tyto osoby nebudou ve většině 

případů disponovat bankovním účtem či jinou možností pro bezhotovostní úhradu 

poplatku za vyřízení žádosti. Úhrada stokorunového poplatku poštovní poukázkou 

navýší již tak relativně vysokou částku o další minimálně třetinu (33 Kč, resp. 40 

Kč)4. Vložení hotovosti na účet ČAK přímo v bance na přepážce je ještě dražší (65 až 

100 Kč).5 Vhodným řešením by bylo zavedení možnosti hotovostní úhrady, příp. 

jiného opatření, které by nevedlo k praktickému zvýšení poplatku. 

Navrhuji zavést možnost hotovostní úhrady poplatku za vyřízení žádosti, příp. 

nevykazují z hlediska funkčnosti žádné 

problémy z hlediska složitosti. Lze 

upozornit na fakt, že ačkoli má formulář 

7 stran, jeho struktura není složitá a 

ČAK bude mít jak na podatelnách, tak 

na svých webových stránkách vzory a 

další doplňující informace, na základě 

kterých bude mít žadatel možnost se 

zorientovat. 

Pokud jde o osvětovou stránku věci, na 

té se bude podílet rovněž ČAK 

prostřednictvím webu a materiálů 

dostupných na podatelnách v Praze 

a Brně. 

 

Připomínkové místo nesouhlasí se 

způsobem vypořádání. 

 

Neakceptováno 

Česká advokátní komora je profesní 

stavovskou organizací a jako 

veřejnoprávní korporace osobního typu 

není napojena na státní rozpočet. Její 

příjmy jsou tvořeny především 

z příspěvků advokátů na činnost 

Komory. Samotná skutečnost, že na ni 

zákon přenáší působnost v oblasti 

bezplatné právní pomoci, bude pro ČAK 

znamenat rozpočtové výdaje, na které 

stát jakožto garant práva chudých nijak 

                                            
3  Pro inspiraci např. kalkulačka MPSV zde: https://www.mpsv.cz/cs/11853.  
4  Srov. aktuální ceník České pošty platný od 1. 3. 2018, dostupný z: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/kompletni_cenik.pdf/528acb00-cbab-450e-8a94-

90add1cf405b. 
5  Srov. např. zde údaje z konce roku 2016: https://www.mesec.cz/clanky/vklad-na-cizi-ucet-je-draze-zpoplatnen-prehled/. 
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jiné opatření, které by nevedlo k praktickému zvýšení poplatku. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. K příloze č. 1 (informace o vymezení pojmu společně posuzovaných osob) 

Ohledně společně posuzovaných osob odkazuje formulář na ustanovení § 4 zákona 

o životním a existenčním minimu6. V odkazu však návrh formuláře parafrázuje pouze 

odst. 1 tohoto ustanovení, a zcela opomíjí další odstavce § 4, které jsou relevantní 

pro určení okruhu společně posuzovaných osob, aniž je z poznámky pod čarou 

zřejmé, že nejde o vyčerpávající informaci. Pro správné vyplnění formuláře bude 

potřebná znalost i těchto dalších ustanovení, a není vyloučeno, že nepostačí vycházet 

pouze z § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu. 

Navrhuji doplnit vysvětlující odkaz k pojmu „společně posuzované osoby“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

nepřispěje. Již tak značné výdaje by se 

přijímáním peněz v hotovosti ještě 

znásobily, protože ČAK není na 

přijímání peněz v hotovosti od veřejnosti 

vybavena a zákon ji tuto povinnost 

(z povahy věci) neukládá. Pokud by 

mělo dojít k pokrytí nákladů výběrem 

poplatku za podání žádosti, musel by být 

poplatek zvýšen, což by opět vedlo 

k menší dostupnosti pro osoby bez 

stabilizovaného sociálního statusu. 

Navíc hrazení poplatku v hotovosti by 

nepomohlo drtivé většině osob bez 

stabilizovaného sociálního statusu, které 

žijí povětšinou v sociálně vyloučených 

oblastech, tj. mimo Prahu a Brno. 

 

Připomínkové místo nesouhlasí se 

způsobem vypořádání. 

 

 

Akceptováno 
Vysvětlující odkaz k pojmu „společně 

posuzovaných osob“ upraven. 

 

Jako variantu 1 navrhujeme:  

Podle § 4 zákona č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů, se společně 

posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené 

děti; manželé nebo registrovaní 

partneři; rodiče a děti nezletilé 

                                            
6  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
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zaopatřené nebo děti zletilé, pokud tyto 

děti společně s rodiči užívají byt a 

nejsou společně posuzovány 

s manželem/registrovaným partnerem 

nebo se spolužijící osobou; jiné osoby 

společně užívající byt, pokud neprokáží, 

že spolu trvale nežijí a společně 

neuhrazují náklady na své potřeby. 

Pokud bylo nezletilé nezaopatřené dítě 

svěřeno do péče jednoho z rodičů na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, 

neposuzuje se společně s druhým 

rodičem, nestanoví-li tento zákon jinak. 

V případě svěření dítěte do společné 

nebo střídavé péče rodičů se dítě 

posuzuje společně s tím rodičem, se 

kterým má být posuzováno podle 

souhlasného prohlášení rodičů. Pokud 

společně užívají byt osoby, které lze 

společně posuzovat v rámci dvou nebo 

více okruhů společně posuzovaných 

osob, má přednost společné posuzování 

rodičů a nezaopatřených dětí; v 

ostatních případech se okruh společně 

posuzovaných osob stanoví podle jejich 

souhlasného prohlášení. Pokud užívají 

jeden byt osamělý rodič, jeho rodiče 

a jeho dítě, posuzují se všichni společně. 

 

Jako variantu 2 (inspirace čerpána z 
https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-

urady/chcete-si-stezovat/zivotni-
situace/davky-pomoci-v-hmotne-nouzi/) 

navrhujeme:  
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3. K příloze č. 3 (dokládání vybraných příjmů) 

Formulář žádosti o právní službu poskytovanou fyzické osobě v části D. zjišťuje 

příjmy z několika dávkových systémů. Mám za to, že u některých z nich je 

nadbytečné dokládat příjmy, neboť jsou účelově vázané (reálně nezvyšují objem 

prostředků, které by žadatel mohl užít na úhradu právního zastoupení7) a především 

jsou vypočítané na základě konkrétních odpovídajících výdajů (např. na bydlení). 

U těchto dávek považuji požadavek na doložení pravomocných rozhodnutí 

za neefektivní a žadatele zbytečně zatěžující. U dalších dávek bych pochopila 

doložení správních rozhodnutí, avšak paušální požadavek na opatření doložky právní 

moci považuji za nadbytečný, zatěžující a ve svém důsledku způsobilý oddalovat 

podání kompletní žádosti a tím i samotné poskytnutí potřebné právní pomoci. 

 

Podle § 4 zákona č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů, se společně 

posuzují zejména rodiče a nezletilé 

nezaopatřené děti; manželé nebo 

registrovaní partneři; rodiče a děti 

nezletilé zaopatřené nebo děti zletilé, 

pokud tyto děti společně s rodiči užívají 

byt a nejsou společně posuzovány 

s manželem/registrovaným partnerem 

nebo se spolužijící osobou; jiné osoby 

společně užívající byt, pokud neprokáží, 

že spolu trvale nežijí a společně 

neuhrazují náklady na své potřeby. 

Pokud užívají jeden byt osamělý rodič, 

jeho rodiče a jeho dítě, posuzují se 

všichni společně. 

 

 

Akceptováno. 

Druh a výši dávky budou žadatelé 

dokládat příslušným rozhodnutím o 

přiznání dávky nebo potvrzením plátce 

příslušné dávky tak, jak je žadatel 

obdržel od příslušného úřadu. Navíc 

nepředložení těchto rozhodnutí nebude 

důvodem k automatickému zamítnutí 

žádosti – jde toliko o zajištění co 

největší objektivnosti tvrzených údajů, 

nikoli o podmínku pro přiznání nároku 

na právní pomoc. 

                                            
7  Jsem si samozřejmě vědoma, že ČAK zjišťuje i výdaje, na něž jsou tyto dávky určeny. 
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Opatření doložky právní moci vyžaduje další návštěvu správního orgánu (§ 75 odst. 2 

správního řádu8), což je pro žadatele zbytečně zatěžující9. Nutno mít na paměti, že se 

jedná o provedení základního práva na právní pomoc zakotveného v Listině 

základních práv a svobod10, a proto není vhodné zatěžovat jednotlivce 

nepřiměřenými povinnostmi, jež mohou podstatně ztěžovat až znemožňovat využití 

tohoto práva. 

Navrhuji zjednodušit dokládání „příjmů z hmotného a sociálního zabezpečení“ 

tak, aby se nadbytečně nezjišťovaly příjmy z účelově vázaných dávek, a aby 

žadatel nebyl zatěžován nadměrnými povinnostmi v podobě opatřování doložky 

právní moci na správním rozhodnutí. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. K přílohám č. 1, 3 a 4 (jazyková vybavenost žadatele) 

Formulář v příloze č. 2 (§ 18b) obsahuje požadavek na uvedení jazykové vybavenosti 

osob vyžadujících poskytnutí právní porady (jazyk, v němž jsou schopny se 

dorozumět). Vzhledem k tomu, že i o právní poradu (§ 18a) a právní pomoc (§ 18c) 

mohou žádat osoby se specifickými jazykovými potřebami, považuji za vhodné, aby 

i formuláře v přílohách č. 1, 3 a 4 obsahovaly dotaz na jazykovou vybavenost 

žadatelů a tedy možnost, aby jim ČAK určil advokáta ovládajícího jazyk, v němž 

jsou schopni se dorozumět, je-li to reálné. 

Navrhuji doplnit dotaz na jazykovou vybavenost žadatelů i do příloh č. 1, 3 a 4. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. K přílohám č. 1, 3 a 4 (vhodné místo pro poskytnutí právní porady a pomoci) 

Již v připomínkách k původnímu návrhu novely jsem ministerstvu navrhovala, aby 

součástí textu novely zákona o advokacii (v § 18d odst. 2) bylo i kritérium 

dostupnosti ve vztahu k žadateli či k návrhu žadatele. Podle výkladu ministerstva 

formulace v § 18d odst. 211 znamená, že ČAK „při určování zohledňuje dostupnost 

Ve formuláři uvedeno: 

„Druh a výši dávky doložte příslušným 

rozhodnutím o přiznání dávky nebo 

potvrzením plátce příslušné dávky, které 

přiložte v příloze; nemáte-li je k 

dispozici, doložte druh a výši dávky 

poštovní poukázkou nebo výpisem z 

účtu.“ 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 
Pojmem „dostupnost“ bylo od počátku 

rozuměno, že ČAK určí vždy takového 

advokáta, který bude mít sídlo 

v blízkosti místa, kde se žadatel fakticky 

                                            
8  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
9  Tedy v rozporu se zásadou hospodárnosti a co nejmenšího zatěžování dotčených osob - § 6 odst. 2 správního řádu. 
10  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
11  „… při určování advokáta k takovému poskytnutí právních služeb dbá Komora na to … a na možné náklady, které mohou určenému advokátovi v souvislosti 

s poskytnutím právních služeb vzniknout [zvýraznění doplněno]. 
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advokáta ve vztahu k žadateli nebo ke správnímu orgánu“12. Nejsem si zcela jista, že 

kritérium dostupnosti ve vztahu k žadateli ze zákonné formulace plyne. Vhodným 

řešením by v současné situaci bylo rozšíření formulářů o možnost určení vhodného 

místa (obce) pro poskytnutí právní porady/pomoci ve vztahu k žadateli či k návrhu 

žadatele. V příloze č. 1 např. demonstrativním výčtem dalších okolností rozhodných 

pro poskytnutí právní porady. V přílohách č. 3 a 4 obdobně. 

Navrhuji rozšířit formuláře v přílohách č. 1, 3 a 4 o možnost určení vhodného 

místa (obce) pro poskytnutí právní porady/pomoci ve vztahu k žadateli či 

k návrhu žadatele. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

6. Jazykové verze formulářů 

V rámci vypořádání mých připomínek13 ministerstvo přislíbilo doplnění návrhu tezí 

vyhlášky o jazykové verze (mutace) formulářů. Znění vyhlášky ani jednotlivých 

příloh však otázku jazykových verzí nikterak neřeší. Ač si jsem vědoma, že 

předmětná novela zákona o advokacii byla nakonec schválena jinou cestou, přes 

poslanecký návrh, jsem přesvědčena, že uvedené formuláře v přílohách č. 1, 3 a 4 by 

měly existovat i v relevantních jazykových verzích, alespoň v základních světových 

jazycích (angličtina, francouzština, ruština). Nezanedbatelnou skupinou, na niž nová 

právní úprava míří, jsou právě cizí státní příslušníci neovládající český jazyk, 

rozhodně ne na takové úrovni, aby rozuměli úředním formulacím. 

Navrhuji v textu vyhlášky, příp. v přílohách č. 1, 3 a 4 uvést, že formuláře jsou 

vyhotoveny v základních světových jazycích (v angličtině, francouzštině 

zdržuje, případně orgánu, který vede 

řízení.  

V samotném formuláři je tato skutečnost 

reflektována uvedením „bydliště“, kdy 

se pod tímto termínem rozumí ono 

rozhodné místo, kde se daný žadatel 

fakticky zdržuje a představuje vhodné 

místo, v jehož blízkosti se daná právní 

služba poskytne, a proto nebylo 

požadováno trvalé bydliště žadatele, 

které se nemusí shodovat s místem jeho 

faktického zdržování.  

 

Připomínkové místo nesouhlasí se 

způsobem vypořádání. 

 

 

Vysvětleno 

Ve Sbírce zákonů se publikují právní 

předpisy v českém jazyce; není tudíž 

možno, aby jazykové mutace 

představovaly závazný právní předpis.  

 

Dále je nutné vyjít ze skutečnosti, že 

jednacím jazykem je dle § 16 správního 

řádu český jazyk, takže možnost podávat 

žádosti na formulářích v jiném jazyce je 

tímto vyloučena. 

 

V detenčních zařízeních budou 

                                            
12  Viz Vypořádání zásadních připomínek k materiálu s názvem: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 

10. března 2017; č. j. předkladatele MSP-863/2016-LO-SP/5; vypořádání připomínky veřejné ochránkyně práv č. 16; dostupné z: 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=72490A&action=openDocument. 
13  Tamtéž; vypořádání připomínky veřejné ochránkyně práv č. 12. 
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a ruštině). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

k dispozici jazykové verze (angličtina, 

francouzština a ruština) formulářů 

žádosti podle § 18a a podle § 18c 

zákona o advokacii. Jazykové verze je 

však nutno vnímat pouze jako pomůcku 

(metodiku) k vyplnění formulářů 

v českém jazyce. V jazykových 

mutacích formulářů bude uvedeno, že 

formuláře je nutno vyplnit v českém 

jazyce. 

Jazykové verze formulářů žádosti podle 

§ 18a a 18c zákona o advokacii budou 

dostupné rovněž na internetových 

stránkách. 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

K příloze č. 3 [žádost o právní službu (fyzická osoba)] 

Formulář žádosti, kterou fyzická osoba, jejíž příjmové a majetkové poměry to 

odůvodňují, žádá, aby jí Komora určila advokáta k poskytnutí právní služby, 

obsahuje 7 stran a vyžaduje dále připojení několika příloh (potvrzení). 

Podle našeho názoru není sedmistránkový formulář pro žadatele, u kterého se 

předpokládá zvýšená potřeba právní pomoci, kterou si není s to sám obstarat, 

uživatelsky přívětivý. Samotné vyplňování formuláře může být zároveň pro žadatele 

natolik stresující, že možnost určení advokáta k poskytnutí právní služby ani 

nevyužije.  

Značný rozsah dokumentu činí také zvýšené nároky na Českou advokátní komoru, 

která bude muset pro kvalifikované posouzení nutnosti a oprávněnosti určení 

advokáta prozkoumat množství textu a příloh. Podle § 18c odst. 5 zákona o advokacii 

ve znění účinném od 1. 7. 2018 však má Komora rozhodnout bez zbytečného 

odkladu. 

Doporučujeme zvážit, zda je nutné zachovat takový rozsah formuláře, jaký je 

navrhován. 

Vysvětleno 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1. K příloze č. 1 vyhlášky – k názvu žádosti 

Název navrhované žádosti doporučujeme uvést tak, aby odpovídal přesněji 

příslušnému zákonnému ustanovení (§ 18a zákona o advokacii), tj. název „ŽÁDOST 

Vysvětleno 
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O PRÁVNÍ PORADU“ doporučujeme nahradit názvem „ŽÁDOST O URČENÍ 

ADVOKÁTA K POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ PORADY“. 

 

2. K příloze č. 2 vyhlášky – k názvu podnětu 

Název navrhovaného podnětu doporučujeme uvést tak, aby odpovídal přesněji 

příslušnému zákonnému ustanovení (§ 18b zákona o advokacii), tj. název „PODNĚT 

K POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ PRÁVNÍ PORADY“ doporučujeme nahradit 

názvem „PODNĚT K URČENÍ ADVOKÁTA K POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ 

PRÁVNÍ PORADY“. 

 

3. K přílohám č. 3 a 4 vyhlášky – k názvům žádostí 

Názvy navrhovaných žádostí doporučujeme uvést tak, aby odpovídaly přesněji 

příslušnému zákonnému ustanovení (§ 18c zákona o advokacii), tj. slova v názvu 

„ŽÁDOST O PRÁVNÍ SLUŽBU“ doporučujeme nahradit slovy „ŽÁDOST O 

URČENÍ ADVOKÁTA K POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY“. 

 

4. K přílohám č. 3 a 4 vyhlášky – k „ÚDAJŮM O FINANČNÍ SITUACI“ 

Stanovuje se, že fyzická osoba je povinna uvádět v případě osobního majetku, pokud 

se jedná o nemovité věci, „katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo popisná a 

parcelní čísla“. 

Pokud se ale jedná o údaje ohledně nemovité věci, které je povinna uvádět právnická 

osoba, je navrhována identifikace nemovitých věcí „uvedením okresu, obce, 

katastrálního území a čísla listu vlastnictví“. 

Doporučujeme požadované údaje o nemovité věci stanovit pro fyzickou i právnickou 

osobu shodným způsobem.  

 

 

 

Vysvětleno 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

1. K materiálu, § 2: Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhovaným usnesením rušen 

pouze jeden právní předpis, doporučujeme materiál změnit ve smyslu čl. 52 odst. 2 

písm. a) Legislativních pravidel vlády tak, že se slova „Zrušuje se vyhláška“ nahradí 

slovem „Vyhláška“ a na konec textu předmětného ustanovení se doplní slova „, se 

zrušuje“. 

 

2. K materiálu, Příloha č. 1 až 4: Rozumíme tomu, že předkladatel vycházel při 

tvorbě příloh z používaných formulářů, avšak dle našeho názoru by měly být 

jednotlivé požadavky ve Zvláštní části Odůvodnění lépe popsány a odůvodněny. Z 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 
Uvedení stavu umožňuje kontrolu, zda 

žadatel doložil všechny své příjmy, 
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materiálu ani z Odůvodnění nám není např. jasné, z jakého důvodu je nutné 

požadovat, aby v předmětné žádosti byl uveden „Stav“, a to zvláště ve vztahu k 

požadované informaci, zda je daná osoba rozvedená či vdova. Doporučujeme 

Odůvodnění doplnit a výše uvedené vysvětlit. 

případně jaké osoby jsou společně 

posuzované. V tomto směru bude 

upraveno odůvodnění. 

 

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 

EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 

znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Navrhovaná úprava formulářů přímo implementační není.  

Ve spojení se zákonnou úpravou však napomáhá plné implementaci některých 

směrnicových ustanovení o přístupu k právní pomoci  - úprava v § 18c zákona o 

advokacii zajišťuje také transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby 

v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského 

zatýkacího rozkazu, směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení 

přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních 

společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech, směrnice Rady 2004/81/ES 

ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří 

jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému 

přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány, a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro 

přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu.  

Připomínky a případné návrhy změn:  
K příloze č. 1 - poučení 

Doporučujeme v poučení reflektovat § 18a odst. 1 ad fine zákona o advokacii a 

doplnit jej o informaci, že jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno  
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podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout. 

 

 

K příloze č. 4 - I. Identifikace žadatele 

Příloha č. 4, část I. Identifikace žadatele, nereflektuje skutečnost, že o právní pomoc 

může žádat též právnická osoba z jiného státu. Taková právnická osoba nebude mít 

přiděleno identifikační číslo. Požadujeme doplnit dovětek "bylo-li přiděleno". 

 

K přílohám č. 3 a 4 obecně  

Jsme názoru, že množství zjišťovaných údajů (viz délka přílohy č. 3 a č. 4) společně 

s dokumenty, které je nutno doložit či přiložit (včetně např. doložení výdajů na 

stravu, dopravu, školné, nákladů na péči o dítě, nákladů na pravidelné užívané léky u 

žadatelů–fyzických osob) bude v četných případech fakticky bránit využití práva na 

právní pomoc, jak je koncipováno v § 18c zákona o advokacii. To lze považovat za 

problematické i z pohledu práva EU, neboť formuláře napomáhají plné implementaci 

výše uvedených směrnic. Navrhujeme uvážit množství zjišťovaných údajů, aby 

nebylo zamezováno aplikaci ustanovení § 18c zákona o advokacii. Máme 

pochybnosti, zda budou shromažďovány jen zcela nezbytné osobní údaje sloužící 

k identifikaci osob v postavení žadatelů a ověření jejich nároku, jak je uvedeno na str. 

3 odůvodnění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

Po vypořádání výše uvedených připomínek budeme návrh považovat za plně 

slučitelný s právem EU.  

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Navzdory rozsahu formuláře je nutné 

vzít v potaz, že pokud daná osoba 

nebude disponovat žádnými příjmy ani 

majetkem, nebude mít ve formuláři co 

vyplňovat a uvede toliko notoriety 

(jméno, bydliště…). Naopak pokud bude 

mít žadatel celou řadu různých příjmů 

(např. včetně podnikání), bude zjevně 

schopen formulář vyplnit 

v požadovaném rozsahu. 

Je potřeba si uvědomit, že prokazování 

nemajetnosti obdobnou formou i 

rozsahem se děje již v současné době, 

a to na základě vyhlášky č. 275/2006 

Sb., případně dle potvrzení o osobních, 

majetkových a výdělkových poměrech 

pro osvobození od soudních poplatků a 

ustanovení zástupce ve věci. Rozsah 

informací o finanční situaci (část IV.) 

není trivializovaná právě proto, že 

v tomto případě (tj. u právní pomoci dle 

§ 18c zákona) již podmínka 

nemajetnosti musí být přezkoumána, 

a to s ohledem na rozsah právních 

služeb, které mají být poskytnuty. 
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Upuštění od přezkumu nemajetnosti by 

vedlo k situacím, kdy bude právo 

chudých zneužíváno osobami, které si 

mohou právní služby advokáta 

z vlastních příjmů dovolit. 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

bez připomínek  

 

 

Ministerstvo 

kultury 

bez připomínek  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

bez připomínek  

 

Ministerstvo 

dopravy 

bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

 

bez připomínek  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek  

Úřad vlády – 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

bez připomínek  
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Nejvyšší soud bez připomínek  

Nejvyšší 

správní soud 

bez připomínek  
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