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Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 
IČO: 22832793 
Sídlem: Mečová 5, 602 00 Brno 
 

Vážený pan 
Mgr. Bohuslav Sobotka 

předseda vlády České republiky 
Úřad vlády ČR 

 nábřeží Edvarda Beneše 4 
 118 01 Praha 1 

 
V Brně dne 9. února 2017 
 

Věc: Zásadní připomínka k novele o bezplatném právním poradenství 
 
Vážený pane premiére, 
 
SOS – Asociace, z.s. je největší spotřebitelská organizace v ČR z hlediska množství 
provozovaných bezplatných osobních poraden pro spotřebitele. Spotřebitelům nabízíme 
nejen poradenství, ale též možnost sdílet s ostatními spotřebiteli své pozitivní či negativní 
zkušenosti na našich webových stránkách. Ovlivňujeme též legislativu ve prospěch 
spotřebitelů, médiím poskytujeme pravidelné příspěvky o spotřebitelské problematice 
i o konkrétních kauzách. 
 
S velkým zájmem jsme si na stránkách www.ceska-justice.cz přečetli článek o tom, že 
ministr spravedlnosti Robert Pelikán dokončil návrh zákona o poskytnutí bezplatné právní 
pomoci. Tímto zákonem by se měl novelizovat zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii tak, že 
nemajetní občané budou mít nárok na státem zajištěnou právní pomoc v podobě poskytnutí 
právní porady podle nově vkládaného § 18a zákona o advokacii a k poskytnutí právní služby 
podle § 18c. Právní porada se má dle návrhu poskytnout v minimální délce 30 minut, 
nejvýše do vyčerpání dvou hodin délky právní porady za každý kalendářní rok, přičemž  
do celkového ročního časového limitu se má započítávat každá započatá půlhodina. 
K žádosti musí být přiložen doklad o úhradě regulační náhrady za zpracování žádosti ve 
výši 100,- Kč. 
 
Z návrhu zákona byl vypuštěn dřívější návrh, aby bezplatné právní porady poskytovaly 
též neziskové organizace. Dle představy Ministerstva spravedlnosti, které návrh 
připravilo, by tuto službu měli poskytovat pouze advokáti. Česká advokátní komora se na 
přípravě zákona podílela. Důvodem tohoto monopolu má být garance kvality poskytování 
takového poradenství.  
 
Takové nastavení zákona kritizovalo v minulosti např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministr pro lidská práva, Veřejná ochránkyně práv či Nejvyšší správní soud. Sdružení 
obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. poskytne každoročně několik tisíc právních porad 
v oblasti spotřebitelského práva, a to bezplatně. Neposkytujeme právní služby ve smyslu 
zákona o advokacii, spotřebitele nezastupujeme při právních jednání ani před soudem, 
neposkytujeme ani poradenství mimo oblast spotřebitelského práva. Poskytujeme 
informace o právech spotřebitele v jeho konkrétním spotřebitelském problému. U některých 
spotřebitelů je konzultace jejich problému na pár minut, někdy je však třeba prostudovat 
spotřebitelem přinesené či zaslané podklady a náš poradce pak jedním případem stráví 
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klidně i několik hodin. Na oblast spotřebitelského práva jsme specializovaní, v našich 
poradnách pracují vyškolení poradci a spotřebitelé se na nás s důvěrou obracejí již roky, 
protože jsme v této naší činnosti úspěšní. Mnohdy se na nás obracejí i sami advokáti 
s žádostí o sdělení praktických zkušeností s konkrétními případy. S činností 
spotřebitelských sdružení počítá výslovně i zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 
 
Představa, že by se spotřebitel, který neuspěl s reklamací, nebo který chce odstoupit od 
smlouvy uzavřené na předváděcí akci, musel obracet na advokáta postupem dle 
předkládaného návrhu, je zcela mimo realitu. Takový spotřebitel by musel vyplnit žádost 
obsahující prohlášení žadatele, že jeho celkové příjmové a majetkové poměry odpovídají 
podmínkám pro přiznání nároku na poskytnutí právní porady dle zákona o advokacii 
doplněné o prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní porada žádána, nezastupuje jiný 
zástupce. Dále by spotřebitel musel uhradit regulační náhradu ve výši 100 Kč. Tuto žádost 
by pak posuzovala Česká advokátní komora a přidělený advokát by měl na konzultaci 
s klientem pouze 30 minut.  
 
Mnoho lidí takovou službu nevyužije z důvodu množství překážek, jež jsou popsány výše, i 
100,- Kč poplatek se někomu může zdát vysoký za konzultaci např. ohledně reklamace bot 
v hodnotě 1.000,- Kč. Jiní ji nevyužijí už jen proto, že ji poskytuje právě advokát, „pan 
doktor“, z něhož mají respekt a nechtějí jej zatěžovat svým malicherným problémem. 
Výsledkem takového systému by bylo výrazné snížení úrovně ochrany spotřebitele, 
protože ať se to někomu líbí nebo ne, v každodenních problémech spotřebitelů jsme to my, 
neziskové organizace, které spotřebitelům radí, pomáhají sepsat odstoupení od smlouvy, 
správně reklamovat apod. Advokát se k problémům spotřebitelů dostává až v situaci, kdy se 
nepodaří problém vyřešit prostým využitím práv daných zákonem a vzniká spor. Tam už 
naopak naše organizace pouze sdělí spotřebiteli svůj názor na daný problém a odkazuje jej 
na služby advokáta. Kdo bude těmto spotřebitelům podle představ ministerstva radit 
právě ohledně toho, jaká práva jim dává zákon a jak je správně využít? Advokáti o 
poskytování takových „jednoduchých“ porad určitě nemají zájem. 
 
 
Vážený pane premiére, 
 
obracím se na Vás proto, abyste zvážil svůj postoj k navrhované novele zákona, která by 
mohla skutečně vážně ohrozit přístup občanů k bezplatnému právnímu poradenství 
poskytované naší organizací, ale i jinými neziskovými organizacemi v ČR. Žádám Vás, aby 
zákon, který je jistě potřebný, byl přijat pouze v takové podobě, která neohrozí 
poskytování právní pomoci neziskovým sektorem, který má v naší zemi dlouhou tradici 
a občané se na něj s důvěrou obrací. Jaké jsou motivy návrhu, který by měl tuto službu 
občanům zlikvidovat, se nechci raději domýšlet, jisté však je, že by to vedlo ve svém 
důsledku ke zhoršení situace občanů v jejich přístupu k jejich právům. 
 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne 
 
 
Gerta Mazalová, předsedkyně 
za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 
e-mail: gerta.mazalova@seznam.cz   
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