
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 

 

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 

průmyslu a 

obchodu 

1. V bodě 1. a 2. návrhu vyhlášky doporučujeme uvozovky nahoře na 

konci věty za tečkou vypustit. 

 

2. Upozorňujeme, že obecná část odůvodnění neobsahuje zhodnocení 

platného právního stavu, jak ukládá čl. 14  odst. 1 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády. 

 

3. Z odůvodnění předkládaného návrhu vyhlášky vyplývá, že nově bude 

stát hradit poskytování právní služby v řízení před orgány veřejné správy a 

v řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 18c 

zákona o advokacii pojednává o poskytnutí právní služby ve věci, v níž 

není žadatel zastoupen, doporučujeme ještě zvážit, zda návrh vyhlášky 

skutečně zcela pokrývá obsah uvedeného zákonného ustanovení, tj. zda 

nepřichází v úvahu i jiné věci než správní řízení a řízení před Ústavním 

soudem a není tedy zapotřebí právní úpravu regulace výše odměny 

advokáta v těchto jiných věcech ještě doplnit. 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

Odůvodnění ve smyslu připomínky doplněno. 

 

 

Vysvětleno 

 

 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

1. K materiálu, úvodní věta čl. I: Upozorňujeme, že nález Ústavního 

soudu, vyhlášený pod č. 116/2013 Sb., zrušil pouze vyhlášku 484/2000 

Sb., neměl by být ve vztahu k vyhlášce č. 177/1996 Sb. uváděn. Právě 

v souvislosti se zmíněným nálezem Ústavního soudu by také neměla 

Vysvětleno 
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být uváděna vyhláška č. 484/2000 Sb. Doporučujeme materiál změnit 

ve smyslu uvedeném. 

 

2. K materiálu, čl. I bod 1. a 2.: Z hlediska formálního doporučujeme 

uvozovky na konci předmětných novelizačních bodů odstranit. 

 

3. K materiálu, čl. I bod 3.: V navrhovaném ustanovení § 12b odst. 3 je 

použit termín „poskytování úkonů“, vzhledem k odkazu na předchozí 

odstavce, i s ohledem na důvodovou zprávu předpokládáme, že 

úkonem je předkladatelem zamýšlena pouze právní porada, avšak tato 

je poskytována nikoli na základě předchozích odstavců, ale na základě 

§ 18a a § 18b zákona o advokacii. Dále nám není jasný odkaz na § 13 

odst. 3, jelikož toto ustanovení se vztahuje k „náhradě výdajů na 

vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné“ a nikoli tedy na 

právní poradu. S ohledem na uvedené doporučujeme slova 

„poskytování údajů“ nahradit slovy „stanovování sazby“ a text „odst. 

3“ nahradit textem „odst. 2“. 

 

4. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn, § 12a odst. 1: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se novelizačním bodem 1. v čl. I slovo 

„nebo“ nahrazuje čárkou, která se dále neruší, neměla by být 

v předmětném ustanovení uváděna jako přeškrtnutá. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Částečně akceptováno/částečně vysvětleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Česká 

advokátní 

komora 

K bodu 1 

Současně s navrženou změnou navrhujeme v ustanovení § 12a odst. 1 

nahradit číslo „20“ číslem „10“. Účinnost tohoto bodu pak navrhujeme 

stanovit k 1. 1. 2019. 

 

Odůvodnění 

Snížení mimosmluvní odměny advokáta, který byl k poskytnutí právních 

služeb ustanoven soudem v případech vypočtených v ust. § 12a, bylo do 

advokátního tarifu zavedenou jako „advokátní solidární daň“ v rámci 

úsporných opatření po povodních v roce 1997 (viz vyhláška č. 235/1997 

Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 

Neakceptováno 

Připomínka jde nad rámec návrhu. 

 

Konkrétní stanovení a podrobné odůvodnění výše 

odměň advokátů určených Českou advokátní 

komorou k poskytnutí právní pomoci na náklady 

státu je součástí věcného záměru zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením 

státem zajištěné právní pomoci a vychází rovněž 

ze zákona, který byl zpracován na základě tohoto 

věcného záměru (zákon č. 258/2017 Sb.). 
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Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb (advokátní tarif)). Namísto přechodného charakteru tohoto 

ustanovení, které bylo odůvodněno zvýšenými výdaji státního rozpočtu 

v souvislosti s katastrofálními následky povodní, se z daného ustanovení 

stalo trvalé snížení odměny advokátů ex offo, a to ve výši 20%, navzdory 

tomu, že pozdější novela advokátního tarifu počítala se zrušením tohoto 

snížení ke dni 31. 12. 2012 (viz vyhláška 399/2010 Sb.). Vzhledem 

k tomu, že v průběhu uplynulých 20 let byly finanční následky povodní 

z roku 1997 již překonány, navrhujeme, aby byla tato „advokátní 

povodňová daň“ zrušena, a to s postupným snížením nejprve na 10% (což 

odpovídá původní výši snížení). S ohledem na změnu právní úpravy 

zejména nutné obhajoby a dalších změn trestního řádu, které vedly 

k postupnému snižování výdajů na obhájce ex offo, nebude tato změna pro 

státní rozpočet představovat žádnou smrtelnou ránu. 

 

K bodu 3 

V § 12b odst. 1 navrhujeme nahradit částku „150 Kč“ částkou „300 Kč“. 

V § 12b odst. 2 navrhujeme nahradit částku „300 Kč“ částkou „600 Kč“. 

Odůvodnění: 

K § 12b odst. 1 

Poskytnutí orientační právní porady není v žádném ohledu méně 

významným úkonem právní služby, za který by měla být odměna advokáta 

snižována pod nákladovou sazbu. Při poskytnutí orientační právní porady 

odpovídá advokát za škodu ve stejném rozsahu jako při jakékoli jiné formě 

právních služeb, což by mělo být zohledněno při stanovení výše odměny. 

Pokud navrhovatel nechce ke stanovení odměny použít mechanismus 

sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby dle § 7 a násl. 

advokátního tarifu a zakotvuje časovou odměnu, navrhujeme při stanovení 

výše této odměny vyjít z ustanovení § 9 odst. 1, které stanoví tarifní 

hodnotu ve výši 10 000 Kč pro případ, kdy nelze hodnotu věci nebo práva 

vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi (což 

bude při orientační právní poradě prakticky vždy). Dle § 11 jsou některé 

Prostřednictvím předkládané vyhlášky dochází 

pouze k faktickému promítnutí již předem 

stanovených a důsledně odůvodněných výší odměn 

advokátů určených Českou advokátní komorou na 

náklady státu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

Konkrétní stanovení a podrobné odůvodnění výše 

odměň advokátů určených Českou advokátní 

komorou k poskytnutí právní pomoci na náklady 

státu je součástí věcného záměru zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením 

státem zajištěné právní pomoci a vychází rovněž 

ze zákona, který byl zpracován na základě tohoto 

věcného záměru (zákon č. 258/2017 Sb.). 

Prostřednictvím předkládané vyhlášky dochází 

pouze k faktickému promítnutí již předem 

stanovených a důsledně odůvodněných výší odměn 

advokátů určených Českou advokátní komorou na 

náklady státu. 
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úkony právní služby vázány na jednotku času, přičemž nejčastěji jde o 

každé započaté dvě hodiny. Na půl hodinu právní služby tak připadá 

odměna 375 Kč (odměna za 1 úkon právní služby při tarifní hodnotě 

10.000 Kč činí 1.500 Kč, což na jednu půlhodinu činí 375 Kč), z čehož lze 

zaokrouhlením dospět k částce 300 Kč za každou započatou půlhodinu 

právní porady. 

 

K § 12b odst. 2 

V případě odměny za poskytnutí právní porady cizincům dle § 18b zákona 

o advokacii navrhujeme obdobným mechanismem zvýšit odměnu z 300 na 

600 Kč na hodinu právních porad. Zvýšení odměny v této kategorii lze 

navíc podpořit tím, že statisticky se bude jednat o marginální výdaj ze 

státního rozpočtu, neboť případů poskytování právních služeb dle § 18b 

bude poskrovnu. 

Ministerstvo 

vnitra 

bez připomínek 

 
 

Ministerstvo 

kultury 

bez připomínek  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

bez připomínek  

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

bez připomínek  

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

bez připomínek  

Ministerstvo 

financí 

bez připomínek 

 

 

Ministerstvo 

dopravy 

bez připomínek  
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Ministerstvo 

obrany 

 

bez připomínek  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

bez připomínek 

 

 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

bez připomínek  

Úřad vlády – 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

bez připomínek 

 

 

Nejvyšší soud bez připomínek  

Nejvyšší 

správní soud 

bez připomínek  
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