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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. 

 

Cílem návrhu vyhlášky je v návaznosti na rozšíření státem hrazené právní pomoci a 

modifikaci dosavadního systému určování advokátů Českou advokátní komorou podle § 18 

odst. 2 zákona o advokacii přizpůsobit advokátní tarif tak, aby reflektoval úpravu odměňování 

advokátů určených Českou advokátní komorou k poskytnutí právní pomoci na náklady státu, 

tj. k poskytnutí právní porady a k poskytnutí právní služby v řízení před orgány veřejné 

správy a v řízení před Ústavním soudem. 

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 § 22 odst. 

3 zákona o advokacii. Ve zmocňovacím ustanovení je uvedeno, že způsob určení odměny a 

náhrad advokáta, který vykonává advokacii samostatně nebo společně s jinými advokáty (§ 11 
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odst. 1), případně i jejich výši, stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Navržená 

vyhláška je s tímto zmocněním v souladu. 

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) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Vyhláška č. 177/1996 Sb. ve stávající podobě není přizpůsobena novému systému státem 

zajištěné právní pomoci, tj. situacím, kdy Česká advokátní komora bude nově od 1. 7. 2018 

určovat advokáty k poskytnutí právní pomoci na náklady státu. Předkládaným návrhem 

dochází k úpravě advokátního tarifu, aby reflektoval úpravu odměňování advokátů určených 

Českou advokátní komorou k poskytnutí právní pomoci na náklady státu, tj. k poskytnutí 

právní porady a k poskytnutí právní služby v řízení před orgány veřejné správy a v řízení před 

Ústavním soudem. 

e) 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 má přímý dopad na státní rozpočet. Nutnost úpravy advokátního tarifu 

vyplývá ze změny systému určování advokátů Českou advokátní komorou, provedenou 

novelou zákona o advokacii (zákon č. 258/2017 Sb.). Toto rozšíření státem hrazené právní 

pomoci plně vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci (dále jen „věcný záměr“). V 

rámci věcného záměru byly podrobně zhodnoceny a odůvodněny finanční dopady, které 

přinese rozšíření státem hrazené právní pomoci, včetně konkrétního stanovení a podrobného 

odůvodnění zvolené výše odměň advokátů určených Českou advokátní komorou k poskytnutí 

právní pomoci na náklady státu. Toto finanční zhodnocení bylo rovněž převzato do návrhu 

zákona, který byl zpracován v návaznosti na vládou schválený věcný záměr, a dále také do 

sněmovního tisku č. 853, kdy v průběhu jeho legislativního procesu došlo k uplatnění a 

načtení pozměňovacího návrhu, který obsahoval právní úpravu rozšíření státem hrazené 

právní pomoci, a to včetně jejího finančního zhodnocení.  

 Právní porady (§ 18a zákona o advokacii)  

Advokát, který poskytne právní poradu, bude mít nárok na odměnu. Pro účely této formy 

právní pomoci se navrhuje stanovit paušální sazbu mimosmluvní odměny za každých 

započatých 30 minut právní porady ve výši 150 Kč.  
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Při odhadu počtu předpokládaných porad uskutečněných za jeden rok bylo vycházeno 

z praktických zkušeností České advokátní komory, přičemž bylo rovněž přihlédnuto k počtu 

pořádaných tzv. 15minutových porad. S ohledem na stanovení výše odměny za jednu právní 

poradu se bude jednat o odměnu advokátovi ve výši 150–600 Kč v závislosti na délce 

poskytnuté právní porady (podle rozsahu v délce 30 až 120 min.). Ministerstvu spravedlnosti 

by tak v případě odhadovaných 10 000 porad za rok mohly vzniknout výdaje ve výši 6 mil. 

Kč za období 1 roku. 

 

 Právní porady cizincům v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku 

(§18b) 

Advokát, který poskytne právní poradu v konkrétním zařízení, bude mít nárok na odměnu 

a náhradu cestovních výdajů spojených s dopravou do konkrétního zařízení včetně náhrady 

za promeškaný čas strávený cestou do zařízení a zpět. Navrhuje se, aby advokátovi náležela 

za každou započatou hodinu právní porady odměna ve výši 300 Kč (jedná se o stejnou částku 

jako v případě právních porad podle § 18a).  

Předpokládá se, že by se obvykle jednalo o 8 hodin právních porad během jednoho 

dne jedenkrát za týden, tj. 2 400 Kč týdně. V rámci poskytování porad v pěti „uzavřených“ 

zařízeních bude nutné vynaložit roční náklady na odměny advokátů ve výši 624 000 Kč.  

 

Na náhradu cestovních výdajů spojených s dopravou do konkrétního zařízení včetně náhrady 

za promeškaný čas strávený cestou do zařízení a zpět je počítáno s náklady v odhadované výši 

390 000 Kč.  

 

Ministerstvu spravedlnosti by tak mohly vzniknout výdaje ve výši 1 014 000 Kč za období 

1 roku. 

 

 Státem hrazená právní pomoc ve správním řízení (§ 18c zákona o advokacii) 

Advokát bude mít nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů.  

 

Podle § 10 odst. 1 advokátního tarifu se při zastupování ve správním řízení, včetně řízení o 

přestupcích nebo o jiných správních deliktech považuje za tarifní hodnotu částka 5 000 Kč a 

podle § 7 činí sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby 1 000 Kč. Pro účely 

výpočtu nákladů bylo počítáno maximálně se 4 úkony právní služby v rámci jednoho určení 

advokáta pro poskytnutí právní služby v jednom řízení před orgánem veřejné správy. 

Uvažujeme-li o čtyřech úkonech právní služby v rámci jednoho řízení před orgánem veřejné 

správy, jedná se o odměnu ve výši 4 000 Kč.  

 

Schválený věcný záměr pro stanovení výše odměny předpokládal použití advokátního tarifu 

ve snížené výši o 20 %. Při snížení bylo vycházeno z úpravy obsažené v § 12a odst. 1 

advokátního tarifu, kdy se sazby mimosmluvní odměny za úkony právní služby ustanoveného 

zástupce soudem v občanském soudním řízení snižují o 20 %. 
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Advokát má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů. Advokátní tarif 

(§ 13) přiznává advokátovi paušální částku jako náhradu výdajů ve výši 300 Kč na jeden úkon 

právní služby. Uvažujeme-li o čtyřech úkonech právní služby, jedná se o částku 1 200 Kč.  

 

Lze předpokládat, že by se jednalo o cca 4 500, maximálně o 5 000 případů ročně, což by 

mohlo představovat výdaje Ministerstva spravedlnosti ve výši cca 20 mil. 800 tis. Kč ročně. 

 

 Státem hrazená právní pomoc v řízení před Ústavním soudem (§ 18c zákona o 

advokacii) 

V řízení před Ústavním soudem bude mít advokát určený Českou advokátní komorou nárok 

na odměnu a náhradu hotových výdajů. Při výpočtu odměny se vychází z § 9 odst. 4 písm. e) 

advokátního tarifu (za tarifní hodnotu se považuje částka 50 000 Kč). Podle § 7 činí sazba 

mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby 3 100 Kč (z tarifní hodnoty 50 000 Kč). 

Pro účely výpočtu nákladů bylo počítáno maximálně se 3 úkony právní služby v rámci 

jednoho určení advokáta pro poskytnutí právní služby v řízení před Ústavním soudem. 

Uvažujeme-li tedy o třech úkonech právní služby, jedná se o odměnu ve výši 9 300 Kč. 

 

Rovněž v tomto případě schválený věcný záměr předpokládal pro stanovení výše odměny 

použití advokátního tarifu ve snížené výši o 20 %. Při snížení bylo vycházeno z úpravy 

obsažené v § 12a odst. 1 advokátního tarifu, kdy se sazby mimosmluvní odměny za úkony 

právní služby ustanoveného zástupce soudem v občanském soudním řízení snižují o 20 %. 

 

Advokátovi kromě odměny připadne náhrada hotových výdajů. Advokátní tarif (§ 13) 

přiznává advokátovi paušální částku jako náhradu výdajů ve výši 300 Kč na jeden úkon 

právní služby. Uvažujeme-li o třech úkonech právní služby, jedná se o částku 900 Kč.  

 

Dle odhadů České advokátní komory by se jednalo ročně celkem cca o 530 případů (průměr 

dat poskytnutý za poslední 3 roky), což představuje výdaje Ministerstva spravedlnosti ve výši 

cca 4,3 mil. Kč ročně. 

 

Celkem se tedy jedná o dopady ve výši 32 114 000 Kč (bez DPH). 

 

Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 

skupiny obyvatel a na životní prostředí předkládaná vyhláška nevyvolává.  

 

f) 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). 
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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. 

 

g) 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. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik  

 

Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 

rizika spatřována. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu se nepředpokládají. 

 

j) 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. 7558/2018-

OHR ze dne 5. března 2018). 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodům 1 až 4 

Ustanovení reagují na novelu zákona o advokacii provedenou zákonem č. 258/2017 Sb., kdy 

se 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. Ve všech těchto oblastech bude odměna advokáta určeného 

Českou advokátní komorou hrazena státem (tato skutečnost vyplývá z § 23 odst. 2 a 3 zákona 

o advokacii ve znění účinném od 1. 7. 2018).   

 

Konkrétní stanovení a podrobné odůvodnění navrhované výše odměň advokátů určených 

Českou advokátní komorou k poskytnutí právní pomoci na náklady státu je součástí věcného 

záměru a rovněž zákona (zákon č. 258/2017 Sb.), který byl zpracován na základě věcného 

záměru. Předkládaná vyhláška tedy při odměňování advokátů určených Českou advokátní 

komorou na náklady státu plně vychází ze schváleného věcného záměru. Prostřednictvím 

předkládané vyhlášky dochází pouze k faktickému promítnutí již předem stanovených a 

důsledně odůvodněných výší odměn advokátů určených Českou advokátní komorou na 

náklady státu. 

 

Sazba mimosmluvní odměny advokáta určeného k poskytnutí právní pomoci na náklady státu, 

tj. pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem, se rovněž jako 

v případě advokáta ustanoveného ex offo, snižuje o 20 %. Takto stanovená sazba 

mimosmluvní odměny zcela vychází ze schváleného věcného záměru. 

 

Pro účely právních porad je pak v souladu s věcným záměrem stanovena paušální sazba 

mimosmluvní odměny, která činí 150 Kč za každou půlhodinu právní porady podle § 18a 

zákona o advokacii a v případě právních porad poskytovaných advokátem v detenčním 

zařízení na základě podnětu provozovatele tohoto zařízení (§ 18b zákona o advokacii) se 

jedná o 300 Kč za každou hodinu právní porady.  

 

Ustanovení § 23 odst. 2 zákona o advokacii stanoví, že při poskytování právní porady podle 

§ 18a a § 18b zákona o advokacii náležejí advokátovi pouze některé druhy náhrad ve smyslu 

§ 13 a § 14 advokátního tarifu. Jde o náhradu cestovních výdajů a náhradu za promeškaný 

čas. Na tyto náhrady ovšem vzniká nárok pouze v některých případech. Tyto případy návrh 

označuje jako odůvodněné případy. Tímto odůvodněným případem je vždy poskytnutí právní 

porady podle § 18b, tj. případ, kdy advokát pojede poskytovat právní poradu do detenčního 

zařízení. V případě poskytnutí právní porady podle § 18a je odůvodněným případem zejména 

zdravotní situace na straně žadatele, která mu neumožňuje absolvovat právní poradu 

v kanceláři advokáta. Za odůvodněný případ nelze považovat situaci, kdy žadatel v žádosti 

uvede, že nemá finanční prostředky na absolvování právní porady v kanceláři advokáta. 
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Z § 23 odst. 3 zákona o advokacii vyplývá, že při poskytování právních služeb podle § 18c 

zákona o advokacii nejsou nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a za promeškaný čas 

dotčeny (řídí se tedy dosavadní právní úpravou). 

 

Změna poznámky pod čarou č. 1) je legislativně-technického charakteru. 

 

K Čl. II (Účinnost) 

Účinnost vyhlášky se navrhuje shodně ve stejný den jako účinnost novely zákona o advokacii, 

tj. k 1. červenci 2018. 
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