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Potřebujete právní pomoc 
 

I. Advokáti  
 

1. Potřebujete právní pomoc a nevíte, na koho se obrátit? 
Právní služby poskytují v prvé řadě advokáti. Mají odborné vzdělání i dostatek zkušeností k tomu, 
aby svým klientům mohli pomoci při řešení nejrůznějších právních problémů. Advokáti mohou 
klienty zastupovat v řízeních před soudy a jinými orgány, obhajovat je v trestním řízení, sepisovat 
listiny i udělovat rady v právních věcech. Je zapotřebí si uvědomit, že služby advokátů jsou jako 
každé jiné poskytovány za úplatu, přičemž klient má právo se na cenu služby informovat předem. 
Pokud ve svém okolí žádného advokáta neznáte, pokuste se jej najít například prostřednictvím 
telefonních seznamů. V případě, že máte připojení k internetu, využijte webových stránek České 
advokátní komory – www.cak.cz (dále jen „ČAK“), kde pod odkazem „Seznam advokátů“ naleznete 
vyhledávací formulář, jehož prostřednictvím můžete zvolit vhodného advokáta.  
 

2. Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete krátkou informativní právní radu, 
a zároveň nemáte dostatek finančních prostředků na advokáta? 

Ve snaze zpřístupnit nezbytnou právní pomoc, a to především právní pomoc drobnou a právní 
pomoc dostupnou sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, představenstvo České advokátní 
komory pověřilo v každém regionu svého představitele, aby zajistil po organizační stránce 
poskytování bezplatných základních informativních právních porad. Ve většině regionů na žádost 
klienta určí regionální představitel konkrétního advokáta, který drobnou právní pomoc poskytne. 
V některých regionech však existuje stálé úřední místo, v němž se při poskytování drobných 
právních porad jednotliví advokáti střídají dle předem určeného pořadí. V příloze tohoto letáku 
naleznete seznam všech kontaktních míst ČAK. V tabulce uvedený regionální představitel právní 
poradu přímo neposkytuje – lze se na něj obrátit pouze pro informaci, který z advokátů daného 
regionu právní poradou poslouží. 
Je zapotřebí zdůraznit, že bezplatné poradenství ČAK se pohybuje pouze v základní informativní 
rovině a nemůže sloužit k vyřešení složitějších kauz. V poradnách ČAK se tak především dozvíte, 
kde a jak můžete svůj právní nárok nejlépe uplatnit. Pokud je ale Váš případ komplikovanější, 
je nutné (s výjimkami uvedenými níže) využít placené advokátní služby.  
 

3. Jste účastníkem soudního řízení a nemáte dostatek finančních prostředků, 
abyste si mohl dovolit zastoupení advokátem? 

 

a) V případě občanskoprávního řízení (např. spory vyplývající z nejrůznějších smluv, 
z pracovněprávních vztahů, spory mezi dlužníky a věřiteli, dědická řízení, rozvodová řízení, péče 
o děti a další): 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), můžete soud požádat o ustanovení právního zástupce. 
Soud Vám jej přidělí v případě, že je to třeba k ochraně Vašich zájmů a Vy zároveň splňujete 
podmínky pro osvobození od soudních poplatků.  
Soud Vám může přiznat částečné osvobození od soudních poplatků z důvodu tíživé sociální 
situace, tj. odůvodňují-li to majetkové poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné 
uplatňování nebo bránění práva. Přiznat úplné osvobození od placení soudních poplatků lze jen 
výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody. Rozhodnutí soudu musí být odůvodněno a je proti 
němu přípustné odvolání. Bližší informace jsou obsaženy v letáku Soudní poplatky. 
Soudu je tak nutné nejlépe prostřednictvím speciálního formuláře doložit údaje o výdělkových, 
majetkových a sociálních poměrech. Formulář zpravidla obdržíte od soudu (na základě podání 
žádosti o ustanovení zástupce) nebo si formulář můžete u soudu sami vyzvednout.  
Osobu zástupce vybírá soud dle vlastního uvážení a není v tomto směru žádostí účastníka nijak 
vázán. O ustanovení zástupce soud rozhodne usnesením, proti kterému je přípustné odvolání. 
Ve většině případů zástupcem ustanoví některého z advokátů. Hotové výdaje, které advokátu 
vznikly v souvislosti s poskytnutím právní služby (zejména cestovní náklady, platby za telefon, 
poštovné, znalecké posudky aj.), a jeho odměnu za zastupování platí stát. O ustanovení zástupce 
navíc můžete požádat nejen kdykoli v průběhu řízení, ale i před jeho zahájením! Ustanovený 
zástupce Vám tak může pomoci již s podáním žaloby. Zjistí-li soud během řízení, že poměry 
účastníka osvobození od soudních poplatků neodůvodňují (nastala změna poměrů, účastník uvedl 
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v žádosti nepravdivé informace), usnesení o ustanovení zástupce zruší třeba i se zpětnou 
platností.  
 

b) V případě trestního řízení: 
V rámci trestního řízení lze na základě ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“), požádat soud o obhajobu 
bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Návrh může obviněný podat ještě před podáním 
obžaloby prostřednictvím státního zástupce. V žádosti je opět nutné věrohodně doložit nedostatek 
finančních prostředků. Pokud soud žádosti vyhoví, je na obviněném, aby si obhájce zvolil 
dle vlastního uvážení. Pokud tak neučiní, může se na soud obrátit s žádostí o ustanovení obhájce. 
Ať už si obhájce obviněný zvolil sám nebo mu byl ustanoven soudem, hradí jeho náklady stát, 
a to zcela nebo zčásti – záleží na rozhodnutí soudu dle § 33 odst. 2 TŘ o odměně obhajoby. 
Proti tomuto rozhodnutí je také možné podat stížnost. 
Ustanovení obhájce dle § 33 odst. 2 TŘ je třeba odlišit od tzv. „nutné obhajoby“. Tu upravují § 36 
a § 36a TŘ a jde o situace, kdy si obviněný obhajobu nemůže náležitě obstarat sám 
(např. je ve vazbě, je zbaven nebo omezen v právní způsobilosti, je mladistvý) nebo vyžaduje-li to 
povaha řízení (např. trestné činy s horní hranicí nad pět let). Pokud si v těchto případech obviněný 
nezvolí obhájce sám ani ve lhůtě, kterou mu k tomu soud stanoví, bude mu obhájce ustanoven 
rozhodnutím soudu. Náklady obhajoby ustanoveným obhájcem nese stát. V případě neúspěchu 
v řízení – odsouzení, nevyhovění dovolání nebo návrhu na obnovu řízení – uloží soud 
odsouzenému povinnost uhradit státu náklady obhajoby. Soud neuloží náhradu nákladů obhajoby 
ustanoveným obhájcem, pouze pokud bylo soudem rozhodnuto o právu na obhajobu bezplatnou 
dle ustanovení § 33 odst. 2 TŘ nebo šlo o řízení o stížnosti pro porušení zákona dle § 266 TŘ. 
 

c) V případě řízení ve správním soudnictví (např. žaloby proti rozhodnutí nebo nečinnosti 
správního orgánu): 
V rámci správního soudnictví můžete na základě ustanovení § 35 odst. 8 zákona 
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů požádat soud 
o ustanovení zástupce. Aby mohlo být žádosti vyhověno, musí navrhovatel prokázat, že jsou 
u něj dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (nedostatek prostředků) a že 
je ustanovení zástupce nezbytné k ochraně jeho práv. Údaje o svých poměrech navrhovatel soudu 
prokáže prostřednictvím formuláře, který od soudu v návaznosti na svou žádost obdrží. Žádost 
je opět možné podat ještě před podáním návrhu na zahájení řízení. Hotové výdaje soudem 
ustanoveného zástupce a odměnu za zastupování pak nese stát. 
 

4. Co mám dělat, když soud zamítl moji žádost o ustanovení právního zástupce 
a zároveň mi své služby odmítli poskytnout i mnou oslovení advokáti?  

V takovém případě se můžete obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o určení (jinými slovy 
o přidělení) advokáta. O přidělení advokáta rozhoduje ČAK na základě ustanovení § 18 odst. 2 
zákona č. 85/1996, o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Jde však o zcela výjimečný postup 
určený osobám, které nesplňují podmínky pro ustanovení advokáta soudem, poskytnout právní 
služby jim navíc odmítli nejméně dva advokáti a jejich zastoupení v dané věci je přitom nezbytně 
nutné. O určování advokátů pro celou Českou republiku rozhoduje brněnská pobočka ČAK 
ve správním řízení. 
 

Žádost o určení advokáta se podává výhradně písemně na speciálním formuláři, který si 
na brněnské pobočce ČAK můžete vyzvednout osobně, či o něj písemně požádat nebo jej můžete 
stáhnout z internetových stránek www.cak.cz (odkaz „Určování advokátů za sníženou odměnu 
či bezplatně“). K žádosti je také nutné přiložit usnesení soudu, kterým byla žádost 
o ustanovení zástupce zamítnuta, a doklad o odmítnutí poskytnutí právní služby alespoň 
dvěma advokáty. V žádném případě však k žádosti nepřikládejte soudní spisy. Vyřízení žádosti 
probíhá bez osobní účasti žadatele a ČAK také neposkytuje rady, jak příslušné formuláře vyplnit. 
Česká advokátní komora, pobočka Brno, sídlí na adrese: nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. 
 

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, můžete žádat o poskytnutí advokáta 
za sníženou odměnu nebo k bezplatné právní pomoci. V takovém případě však musíte 
k žádosti o určení advokáta přiložit prohlášení o svých sociálních, majetkových a příjmových 
poměrech a doklady prokazující příjmové a majetkové poměry žadatele. Prohlášení se podává 
opět pouze prostřednictvím zvláštního formuláře, jehož obsah je stanoven vyhláškou 
č. 275/2006 Sb., a který je dostupný stejnou cestou jako formulář k žádosti o určení advokáta. 
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Upozorňujeme, že na určení advokáta Českou advokátní komorou není právní nárok. Advokát 
je ČAK určen pouze pro konkrétní případ a k poskytnutí přesně vymezené právní služby. 
Osobu advokáta vybírá ČAK dle vlastních kritérií a uvážení. Žádá-li žadatel o určení konkrétního 
advokáta, vyžaduje se výslovný souhlas advokáta. Rozhodnutí o určení advokáta navíc 
nenahrazuje plnou moc nutnou k zastupování. Proto je nutné bezprostředně po obdržení 
rozhodnutí ČAK určeného advokáta samostatně oslovit a plnou moc advokátovi udělit. 
 

5. Nechal jsem se zastoupit advokátem. Spor jsem ale prohrál v důsledku 
neprofesionálního přístupu advokáta (např. nepřebíral písemnosti od soudu, 
podával návrhy opožděně). Může mi advokát nahradit škodu, která mi vznikla? 

Ano. Advokát odpovídá klientovi za škodu (v podobě zmenšení majetku nebo ušlého zisku), 
kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá i za škodu, kterou 
klientovi způsobil jeho zástupce, koncipient či zaměstnanec. Z tohoto důvodu musí být každý 
advokát ze zákona povinně pojištěn. Pokud advokát neposkytne náhradu škody dobrovolně, 
může se klient obrátit s žalobou na soud. V soudním řízení musí klient prokázat porušení 
povinnosti advokáta, vznik škody a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti a vzniklou 
škodou.  
 

6. Podle jakých kritérií soud posuzuje, zda advokát porušil své povinnosti? 
Otázka, zda advokát vykonával advokacii řádně, se obecně hodnotí z hlediska ustanovení § 16 
zákona č. 85/1996 Sb., dle něhož je advokát povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého 
klienta. Jedná přitom čestně a svědomitě, důsledně využívá všechny zákonné prostředky 
a uplatňuje vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Konkrétní 
porušení povinností se posuzuje s ohledem na skutkové okolnosti jednotlivého případu. 
 

7. Může se advokát zprostit odpovědnosti za škodu? 
Pro posuzování nároku na náhradu škody není důležité, zda advokát škodu způsobil úmyslně 
či z nedbalosti. Advokát se ale může odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že škodě nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možné požadovat. 
 

8. Mohu si na jednání advokáta stěžovat? 
Ano. Klient může podat stížnost kontrolnímu oddělení ČAK (kontakt: Národní 16, 110 00 Praha 1). 
Kontrolní oddělení ČAK stížnost prošetří a rozhodne, zda ji předloží Kontrolní radě ČAK 
k rozhodnutí ve věci samé, nebo odloží, o čemž je stěžovatel písemně informován. Pokud 
je stížnost předložena Kontrolní radě, ta rozhodne, zda je stížnost důvodná. Pokud ano, může 
Kontrolní rada advokáta upozornit na nesprávný postup. Rovněž může podat kárnou žalobu 
ke Kárné komisi ČAK. V kárném řízení může být advokátovi uloženo kárné opatření (např. 
napomenutí, pokuta, vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Kárné řízení ale přímo nevede k nápravě 
újmy klienta.  
 

9. V případě, že Česká advokátní komora odloží moji stížnost na advokáta, mohu 
se obrátit na ochránce?  

Nikoliv. Veřejný ochránce práv není oprávněn prošetřovat, jak ČAK Vaši stížnost na advokáta 
prošetřila, neboť ČAK není správním úřadem. Více informací o působnosti ochránce 
a náležitostech podnětu naleznete v letáku Jak se obracet na veřejného ochránce práv 
(www.ochrance.cz).  
 

10. Který úřad vykonává státní dohled nad činností advokátů?  
Příslušným úřadem je Ministerstvo spravedlnosti (kontakt: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2), 
které např. posuzuje soulad stavovských předpisů se zákonem či vydává advokátní zkušební řád. 
Ministr je rovněž oprávněn vystupovat v kárném řízení jako kárný žalobce či podávat návrh 
na zahájení řízení o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo o pozastavení výkonu advokacie. 
Ministerstvo může dohlížet pouze na způsob, jakým advokáti (a koncipienti) dodržují zákonná 
pravidla pro prohlášení o pravosti podpisu a autorizovanou konverzi dokumentů. Ministerstvu 
nepřísluší prošetřovat jiné záležitosti související s výkonem advokacie (právní poradenství, 
nevhodné chování, náhrada škody apod.). Platí tak, že výkon advokacie je svobodným povoláním, 
do něhož stát zasahuje ve velice omezené míře. 
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II. Notáři 
 

11. Je někdo oprávněn prošetřit postup notáře (např. při sepisování listin, přijímání 
peněz do úschovy) či jeho nevhodné chování? 

Ano. Obdobně jako v případě advokátů můžete podat stížnost Notářské komoře, která sdružuje 
všechny notáře působící na území ČR. Notářská komora (kontakt: Apolinářská 12, 128 00 Praha 2 
– Nové Město) je tvořena osmi regionálními notářskými komorami (kontakty jsou dostupné 
na www.nkcr.cz). Notářská komora a regionální komory, jejíž obvody se shodují s obvody 
krajských soudů, vykonávají dohled nad činností notáře a vedením notářských úřadů.  
Státní dohled nad notářskou činností vykonává v omezené míře i Ministerstvo spravedlnosti. 
Do jeho působnosti patří dohled nad sepisováním veřejných listin o právních úkonech, 
osvědčování právně významných skutečností a prohlášení či přijímání peněz a listin do úschovy 
za účelem jejich vydání dalším osobám. 
Podobně jako v případě advokátů není ochránce oprávněn prošetřovat, jak komora vyřídila 
stížnost na notáře. Je ale oprávněn prošetřit, jak na stížnost reagovalo ministerstvo a zda využilo 
svých dohledových pravomocí. 
 

12. Jsou notáři kárně odpovědní? 
Pokud notář při výkonu notářské činnosti porušuje zákon či stavovské předpisy nebo narušuje 
důstojnost notářského povolání, může s ním být zahájeno kárné řízení, které v prvním stupni vede 
Kárná komise a ve druhém stupni prezidium Notářské komory. Řízení může být zahájeno 
i s notářským kandidátem či notářským koncipientem. V kárném řízení může být notáři uloženo 
kárné opatření (napomenutí, pokuta, v krajním případě odvolání). Kárnou žalobu může podat 
i ministr spravedlnosti, předseda krajského soudu, v jehož obvodu má notář sídlo, a předseda 
okresního soudu, jde-li o kárnou žalobu z důvodů kárného provinění v činnosti notáře jako 
soudního komisaře (např. v dědickém řízení). 

 
III. Pomoc obětem trestných činů 

 

Zákon o obětech trestných činů1 přiznává obětem trestných činů2 poměrně široký katalog práv. 
Patří mezi ně právo na poskytnutí odborné pomoci (psychologické poradenství, sociální 
poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy), právo 
na informace (od orgánů činných v trestním řízení, od poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů,3 vyrozumění věznice o propuštění či uprchnutí obviněného z vazby, resp. odsouzeného 
z výkonu trestu odnětí svobody či zabezpečovací detence apod.), právo na ochranu 
před hrozícím nebezpečím (např. vykázání dle zákona o Policii České republiky4 nebo zvláštní 
ochrana svědka dle zákona o zvláštní ochraně svědka5), právo na ochranu soukromí (ochrana 
osobních údajů oběti před osobami, které mohou nahlížet do trestního spisu; např. obžalovaným), 
právo na ochranu před druhotnou újmou (zabránění přímého kontaktu mezi obětí a podezřelou 
osobou, omezení otázek intimního charakteru, oprávnění žádat, aby oběť byla vyslechnuta 
osobou stejného nebo opačného pohlaví, specifika výslechu zvlášť zranitelné oběti, právo 
na doprovod důvěrníka, prohlášení oběti o následcích, které měl trestný čin na život oběti, či právo 
na peněžitou pomoc. 
 

Bližší informace lze získat u poskytovatelů pomoci obětem trestných činů nebo na příslušném 
středisku Probační a mediační služby České republiky.6 
 
 
 

                                                 
1 Zákon č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). 
2 Obětí trestného činu se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, 
způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem 
způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo 
registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich. 
3 Registr poskytovatelů je dostupný na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6094&d=330753.  
4 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
5 Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Kontaktní informace naleznete na https://www.pmscr.cz/kontakty/.  
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Právní poradenství poskytované ČAK7 
(formou základních informativních porad v regionech) 

 
 
 

Praha 
organizováno: Česká advokátní komora – odbor sekretariátu 
určeno pro:  žadatele z Prahy a nejbližšího okolí 
nutné objednat se na tel. 273 193 111 (recepce ČAK) 
Bezplatné právní poradenství organizováno dvakrát týdně ve středu 14:00–16:00 h v budově 
Městského soudu v Praze, Spálená 2, Praha 2 (vchod z Karlova náměstí) – v kanceláři České 
advokátní komory (místnost č. A004b), a v pátek 10:00–12:00 h v budově Obvodního soudu 
pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1, v jednací síni č. dv. 261 (2. patro) – (právní porady 
se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků). 
Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké 
informativní porady v délce 15 minut, kdy je žadateli zejména doporučen další postup v jeho 
záležitosti apod. Právní poradenství na obou místech poskytují vždy dva advokáti. Objednací 
termíny bývají pravidelně zaplněny. 
 
 
Brno 
organizováno: Česká advokátní komora, pobočka Brno 
určeno pro:  žadatele z Brna a okolí, region Jižní Morava 
nutné objednat se na tel. 513 030 111 (sekretariát pobočky) 
Bezplatné právní poradenství organizováno vždy jednou týdně ve čtvrtek 14:00–16:00 h 
v budově Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, Brno, místnost 003D (právní porady 
se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků). 
Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké 
informativní porady v délce 15 minut. Právní poradenství poskytují vždy dva advokáti, objednací 
termíny bývají vždy zaplněny. 
 
 
Střední Čechy 
organizováno: regionální představitel JUDr. Roman Premus 
určeno pro:  žadatele z regionu Střední Čechy 
Žádosti jsou přijímány výhradně v písemné podobě na adrese: JUDr. Roman Premus, 
Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, nebo elektronicky premus@pravni.cz (žádost nemusí 
být zvlášť odůvodňována, není třeba rozebírat právní problém klienta).  
JUDr. Premus na základě písemné žádosti požádá advokáta, který vykonává advokacii v místě, 
odkud je klient, a který je v pořadí, aby ve své kanceláři klientovi základní informativní právní 
poradu poskytl. 
 
 
Jižní Čechy 
organizováno: regionální středisko České advokátní komory – Jižní Čechy 
určeno pro:  žadatele z regionu Jižní Čechy 
Bezplatné právní poradenství organizováno každou pracovní středu 14:00–18:00 h na adrese: 
Správa domů, s. r. o. (bývalý Bytový podnik města České Budějovice), Čéčova 44, České 
Budějovice, místnost č. 28 v přízemí. Možnost dopravy autobusem MHD – linka č. 11, zastávka 
Čéčova u řeky Vltavy. 
Žadatelé se nemusí předem k informativní schůzce objednávat. Právní poradenství poskytují vždy 
dva advokáti (jeden v čase 14:00–16:00 h, druhý 16:00–18:00 h). 
 

                                                 
7 Informace staženy z webových stránek České advokátní komory, www.cak.cz.  
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Západní Čechy 
organizováno: regionální představitelka JUDr. Julie Šindelářová 
určeno pro:  žadatele z regionu Západní Čechy 
Bezplatné právní poradenství organizováno každou pracovní středu 16:00–18:00 h v budově 
Domu kultury Peklo, Pobřežní 10, Plzeň, a každou pracovní středu 15:00–17:00 h v budově 
Městského úřadu Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy. 
Žadatelé se nemusí předem k informativní schůzce objednávat. Poradenství zajišťují dva předem 
vyzvaní advokáti. 
 
 
Severní Čechy 
organizováno: regionální představitel JUDr. Zdeněk Grus 
určeno pro:  žadatele z regionu Severní Čechy 
Bezplatné právní poradenství je organizováno vždy jednou za 14 dnů ve čtvrtek 15:00–17:00 h 
v místnosti č. 211, a to v objektu Domu kultury města Ústí nad Labem. Právní poradenství 
poskytují vždy čtyři až pět předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce 
15–30 minut. Podrobný rozpis termínů právních porad najdete ZDE. 
 
 
Východní Čechy 
organizováno: regionálním představitelem JUDr. Milanem Jelínkem a pověřenými zástupci 
regionálního střediska Mgr. Vítězslavem Paděrou a JUDr. Janem Malým. 
určeno pro:    žadatele z regionu Východní Čechy 
Bezplatné právní poradenství je organizováno každou pracovní středu vždy 13:00–17:00 h 
v budově Magistrátu města Pardubic, Štrosova 44, Pardubice, a v informačním centru 
Magistrátu města Hradce Králové, na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. 
Právní poradenství poskytují na obou místech vždy dva advokáti určení regionálním pracovištěm 
ze seznamu advokátů pro východočeský region. 
Žadatelé se nemusí předem objednávat, případné nejasnosti či dotazy mohou adresovat 
v souvislosti s touto službou na info@akprp.cz a na recepcehk@hjf.cz. 
 
 
Severní Morava 
organizováno: regionální představitel JUDr. Aleš Vídenský 
určeno pro:   žadatele z regionu Severní Morava 
Žadatel žádost zašle v písemné podobě na adresu: JUDr. Aleš Vídenský, Advokátní kancelář 
Sokolská tř. 22, 702 00 Ostrava, nebo elektronicky advokatkanc@akostrava.cz; JUDr. Vídenský 
dále určí advokáta, který se příslušnou žádostí bude zabývat. Jedná se o krátké informativní 
porady v délce 15 minut. 
 
 
Střední Morava 
organizováno: na zajištění bezplatné právní porady se podílí všichni advokáti regionu Olomouc 
určeno pro:   žadatele z regionu Střední Morava  
Provoz bezplatné právní poradny zajišťuje Mgr. Michal Zahnáš. 
Bezplatné právní porady se konají od 2. června 2016 vždy jedenkrát za 14 dnů v sudý 
kalendářní týden ve čtvrtek v čase od 13:00 do 16:00 h výlučně v prostorách Klubu 
pro seniory na Tererovo nám. 2 v Olomouci. Do poradny není třeba se předem objednávat, 
právní porady nebudou poskytovány telefonicky. 
Porady poskytují dva předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce 
cca 15–20 minut. 
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