
Věc:  Změna v systému poskytování bezplatné právní pomoci  

 

Vážení, 

 

jménem České advokátní komory, si Vás dovoluji informovat o tom, že ke dni 30. 6. 2018 bude 

ukončeno poskytování bezplatné právní pomoci prostřednictvím středečních právních poraden 

v Pardubicích a Hradci Králové.  

Nově bude od července tohoto roku organizována a poskytována bezplatná právní pomoc centrálně 

prostřednictvím České advokátní komory, a to s ohledem na účinnost novely zákona o advokacii. 

Stávající systém určování advokátů dlouhodobě provozovaný Českou advokátní komorou se tedy mění 

a nově bude realizován 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 dále určování advokátů k poskytnutí právní služby.  

 

Agendu určování advokátů k poskytování bezplatné právní pomoci bude administrativně zpracovávat 

pro celé území České republiky pobočka České advokátní komory v Brně. Od 1. 7. 2018 najdou případní 

žadatelé na webu České advokátní komory – www.cak.cz – všechny potřebné informace. 

Podmínky pro poskytnutí právní porady jsou, že průměrný měsíční příjem žadatele nebo osob s ním 

společně posuzovaných nesmí za posledních 6 měsíců před podáním žádosti přesáhnout trojnásobek 

životního minima a žadatel nebude ve věci, v níž mu má být právní porada poskytnuta, zastoupen jiným 

advokátem. Žádosti o poskytnutí právní porady se budou podávat na formuláři stanoveném vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti. Žadatel bude povinen nejpozději spolu s podáním žádosti uhradit České 

advokátní komoře poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100 Kč. Na základě zaslané žádosti bude Českou 

advokátní komorou ustanoven advokát, kterýž konkrétní požadavek na bezplatnou právní pomoc 

převezme a zpracuje. Právní porada je schůzkou informativního charakteru, kde advokát žadateli 

nesepisuje žádné podání, smlouvu či listinu, a její délka je minimálně 30 minut a maximálně 120 minut 

ročně. U každého žadatele o poskytnutí drobné právní porady bude mj. evidována vyčerpaná doba 

ročního limitu na poskytnutí právní služby. 

Ukončení regionálně organizované bezplatné právní poradny a nahrazení této veřejné služby 

bezplatnou právní pomoci centrálně organizovanou Českou advokátní komorou však neznamená, že 

se každý občan nemůže obrátit na konkrétního advokáta s žádostí o poskytnutí drobné právní rady. 

Zároveň nadále může osobě, která prokáže své nízké výdělkové schopnosti ustanovit advokáta i 

předseda senátu v již zahájených soudních řízení (§30 občanského soudního řádu). 

 

      Za regionální pracoviště ČAK pro východní Čechy 

      Mgr. Ing. Vítězslav Paděra a JUDr. Jan Malý 


		2018-06-26T08:07:02+0100




