
IV. 
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb) advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

§ 12a 

 

 (1) Sazby mimosmluvní odměny podle § 7 za úkony právních služeb ustanoveného 

zástupce v občanském soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v občanském soudním 

řízení, ustanoveného obhájce v trestním řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení 

nebo, opatrovníka dítěte podle jiného právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech 

mládeže, určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před 

Ústavním soudem se snižují o 20 %. 

  

 (2) Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ustanoveného zástupce v 

občanském soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení, 

ustanoveného obhájce v trestním řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení nebo, 

opatrovníka dítěte podle jiného právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže, 

určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním 

soudem snížená podle odstavce 1 činí nejvýše 5 000 Kč. 

 

§ 12b 

 

 (1) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18a 

zákona o advokacii činí 150 Kč za každou i jen započatou půlhodinu právní porady.  

 

(2) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b 

zákona o advokacii činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní porady. 

 

§ 13 

Náhrada hotových výdajů 

 

 (1) Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s 

poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, 

telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a 

fotokopie. 

 

(2) Při poskytování právní porady podle § 18a a 18b zákona o advokacii náleží 

advokátu náhrada cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech. Náhrada jiných 

hotových výdajů mu nenáleží. 

 

 (3) Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě 

veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s 

poskytnutím právní služby. Klient pak při vyúčtování nemůže požadovat specifikaci těchto 

hotových výdajů a advokát nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla 

dohodnutá paušální částka překročena. 
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 (4) Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na 

vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon 

právní služby. 

  

 (5) Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této 

náhrady právními předpisy o cestovních náhradách.1) 

 
1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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