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„Úmluva“)1, která ve svém článku 6 zakotvuje právo
na spravedlivý proces. Podle tohoto článku má každý
právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem. Toto právo se přitom vztahuje nejen
na řízení občanskoprávní, ale i trestní či správní. Nedílnou součástí práva na spravedlivý proces je podle
judikatury ESLP především tzv. princip rovnosti zbraní. Podle tohoto principu každá strana v řízení musí mít
stejnou možnost hájit své zájmy a žádná z nich nesmí
mít podstatnou výhodu vůči protistraně. Každý má také
právo na přístup k soudu2, jež může být omezeno určitými procesními opatřeními (které však musí shodně
platit pro všechny účastníky řízení) jako např. promlčecí lhůty, forma podání, lhůta pro podání atd. Přístup
k soudnímu či jinému řízení nelze odepřít pouze z toho
důvodu, že finanční situace účastníka mu neumožňuje
zahájit řízení. Právo na přístup k soudu neznamená, že
právní pomoc musí být poskytována bezplatně, v rozporu s čl. 6 tedy není stanovení soudního poplatku. Toto
omezení však nesmí znemožnit účastníkovi přednést
svá tvrzení před soudem.3
Podle Úmluvy je ale věcí smluvního státu, jak bude
v praxi zásadu spravedlivého procesu realizovat. Systém poskytování bezplatné právní pomoci (dále jen
„BPP“)4 je jedním z těchto způsobů.5
Tímto se tedy dostáváme k otázce, jakým způsobem
je v České republice jako smluvním státu Úmluvy systém BPP zajištěn.

alespoň základní podmínky pro získání BPP. Nelze tedy
říci, že nemajetná osoba nemá žádné možnosti, jak se
domoci právní ochrany.6
Na druhou stranu se v praxi objevuje celá řada nedostatků stávající úpravy, ze kterých vyplývá potřeba
(a to i s ohledem na požadavky mezinárodních úmluv)
existence právního předpisu, který by komplexně upravoval problematiku BPP, či právní pomoci za sníženou
odměnu. Jako nejzávažnější nedostatky lze označit:
• roztříštěnost právní úpravy – pro adresáta právní
pomoci je velmi složité se v množství předpisů
orientovat
• nedostatečná právní jistota žadatelů o právní pomoc
– nejsou stanoveny jednoznačné podmínky a pravidla, za jakých soud ustanoví účastníkovi řízení
bezplatného zástupce
• absence přesných definic (např. situaci nepříznivých sociálních a majetkových poměrů žadatele
může každý soudce vyhodnotit různě)
• právní předpisy se zaměřují především na možnost
zastupování v soudním řízení, chybí však přesnější
vymezení podmínek získání bezplatné právní konzultace
• právní předpisy obsahují úpravu BPP před soudy,
chybí však přesnější zakotvení pomoci nemajetným
před jinými státními institucemi či orgány veřejné
správy
• částečné přenesení odpovědnosti státu zajistit rovný
přístup k právní pomoci na soukromé subjekty
(určování advokátů Advokátní komorou).

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA – ANO ČI NE?
V českém právním řádu nalezneme řadu právních
předpisů, které na nemajetné osoby pamatují a stanoví
1

Mezi další mezinárodní dokumenty zabývající se právní pomocí lze řadit např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; Haagskou úmluvu o civilním řízení, Evropskou
úmluvu o předávání žádostí o právní pomoc; směrnice Rady
č. 2003/8/ES, o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel
pro právní pomoc v těchto sporech. Konkretizaci podmínek
pro vytvoření systému bezplatné právní pomoci pak nalezneme v rezoluci (78)8 Výboru ministrů Rady Evropy.
2
Např. rozsudek ESLP ze dne 21. 2 .1975 Golder v. Spojené
království.
3
Např. rozsudek ESLP ze dne 19 .6. 2001, Kreuz v. Polsko.
4
V článku je používán pojem bezplatná právní pomoc, neboť
se jedná o vžitý a používaný termín. Je však třeba upozornit
na nepřesnost tohoto vyjádření. Tato právní pomoc je vždy
někým hrazena, ať už státem či jiným subjektem, který ji poskytne na své vlastní náklady. Lze však hovořit o bezplatnosti
vzhledem k adresátovi této pomoci. Pod pojem bezplatná
právní pomoc je v článku pro zjednodušení zahrnuta i právní
pomoc za sníženou úhradu.
5
Rozsudek ESLP ze dne 7. 5. 2002, McVicar v. Spojené království.

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ
PRÁVNÍ POMOCI
Nejen z důvodů uvedených výše považují zástupci
odborné veřejnosti7 (ale i neziskové organizace zabývající se pomocí potřebným či samotní potenciální adresáti BPP) za žádoucí novou úpravu zajišťování právní
pomoci. Po dlouhých letech absence potřebné legislativní úpravy BPP zahájilo Ministerstvo spravedlnosti
práce na novém předpisu. Nejprve bylo třeba vyřešit
otázku, zda stávající nedostatky řešit pouhou novelizací
6
Jedná se zejména o občanský soudní řád, trestní řád, soudní
řád správní či zákon o advokacii.Právo na právní pomoc je
těmito zákony zabezpečeno dostatečně i dle názoru Ústavního
soudu, podle jehož usnesení ze dne 17. března 1998 sp. zn.
III. ÚS 296/97 nelze současné úpravě poskytování právní pomoci nic vytknout, ačkoliv tento způsob zabezpečení právní
pomoci přináší pro žadatele jisté potíže.
7
Advokátní komora se např. již v roce 2003 podílela na vypracování věcného záměru zákona o poskytování BPP, nakonec však k přijetí zákona nedošlo. Použita byla pouze část týkající se právní pomoci v přeshraničních sporech.

131

Časopis pro právní vědu a praxi

zákonů, které se BPP zabývají nebo přistoupit k přípravě zcela nového právního předpisu. Ministerstvo se
nakonec přiklonilo k variantě samostatného zákona
stejně jako je systém BPP upraven v řadě dalších zemí
jako je např. Anglie, Slovensko, Holandsko či Německo.8 Podobně jako na Slovensku má existovat zákon
upravující BPP vedle stávajících procesních předpisů,
jejichž ustanovení týkající se BPP mají zůstat až na
drobné změny zachována.
Za hlavní přínos existence samostatného zákona lze
podle mého názoru považovat zejména komplexnost
nové úpravy, jež povede ke zpřehlednění systému získání právní pomoci především přímo pro nemajetné.
Pro osobu bez právnického vzdělání je nyní poměrně
náročné hájit své právo na právní pomoc, neboť je pro
ni složité zorientovat se v množství předpisů, které
právní pomoc upravují, chybí jednotná procesní pravidla i jednotné, konkrétní podmínky pro přiznání nároku
na právní pomoc.
V současné době je hotov věcný záměr zákona
o bezplatné právní pomoci, jehož paragrafované znění
mělo být předloženo do konce roku 2009.9 Do procesu
přípravy zákona však zasáhly politické změny, budoucí
osud zákona je tedy nejistý. Přípravné práce na nové
úpravě BPP ale jasně dokazují aktuálnost tohoto problému a navrhovaná řešení mohou posloužit jako východiska pro konečnou verzi předpisu upravujícího
BPP. Na jakých principech by tedy mohl systém právní
pomoci v České republice fungovat?

věci a oblast rodinného práva10. Nelze však vyloučit výskyt případu mimo tyto vymezené oblasti, kdy by finanční situace znemožnila nemajetné osobě získat právní pomoc a právo na právní pomoc garantované Listinou základních práv a svobod i mezinárodními dokumenty by tak bylo narušeno. Vhodnějším řešením se
proto jeví umožnit získání BPP ve všech oblastech práva, které jsou součástí právního řádu ČR, omezit však
její poskytování v některých případech, například když
žadatel o BPP žádá pomoc v souvislosti se svým podnikáním.
Co se týče obsahu pojmu „právní služby“, současný
občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) chápe právní
pomocí ustanovení zástupce vždy pro konkrétní řízení
před soudem (či pro úkony směřující k zahájení řízení),
nejsou však pokryty případy uplatňování práv mimo
soudní řízení.11 Nový předpis by měl na tuto nedílnou
složku právní pomoci pamatovat a vymezit právní pomoc jako právní poradenství (včetně sepisování listin),
pomoc v mimosoudních řízeních a zastupování před
soudem či před jiným orgánem státní správy. Zařazení
právního poradenství mezi služby právní pomoci lze
považovat za vhodné zejména z toho důvodu, že včasné
získání kvalifikované právní rady může zabránit prohlubování problému klienta, může dojít k vyřešení problému jinou než soudní cestou a může tak v důsledku omezit přetěžování soudů.

Obsah právní pomoci

Omezení poskytnutí právní pomoci se podle návrhu
váže spíše na omezení okruhu příjemců právní pomoci.
Aby nedocházelo k výkladovým problémům, považuji
za vhodné okruh adresátů přesně vymezit, aby se neopakovala podobná situace jako v případě osvobozování
od soudních poplatků12. V soudní praxi se objevovaly
odlišné názory na to, zda právo na osvobození od soudních poplatků náleží pouze nepodnikatelům či zda se
vztahuje i na podnikatele. Některé soudy žádost podnikatelů o osvobození paušálně zamítaly s odůvodněním,
že se na ně možnost osvobození vůbec nevztahuje13.

Právní pomocí by mělo být poskytování právních
služeb a hrazení (úplné nebo částečné) nákladů spojených s poskytnutím těchto služeb. Otázkou je, co lze
rozumět pojmem právní služby a v jakých oblastech má
být BPP poskytována. Např. na Slovensku je právní
pomoc omezena na občanskoprávní a pracovněprávní
8
Anglie - Access to Justice Act 1999 – platí pouze pro Anglii
a Wales, Skotsko i Severní Irsko mají samostatnou právní
úpravu, Text k dispozici na http://www.opsi.gov.uk/.
Slovensko - Zákon 327/2005 Z.z., o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi + další procesní přepisy,
Text k dispozici na www.zbierka.sk
Holandsko – Wet op de rechtsbijstand 1993, text k dispozici
na
http://www.st-ab.nl/wetten/0694_Wet_op_de_rechtsbijstand_
Wrb.htm
Německo – Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für
Bürger mit geringem Einkommen, text k dispozici na
http://www.gesetze-im-internet.de/berathig/
BJNR006890980.html., [citováno 20.1.2010].
9
Zdroj: stránky Ministerstva spravedlnosti, dostupné z http://
portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4979&
d=294753, [citováno 21. 1. 2010].
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10

Týká se vnitrostátních sporů, ve sporech přeshraničních je
výčet rozšířen o oblast obchodního práva.
11
Jedinou možností je v současné době obrátit se na Českou
advokátní komoru (dále jen „ČAK“), jež může za stanovených podmínek advokáta určit nebo lze využít bezplatných
právních poraden provozovaných ČAK v jednotlivých regionech.
12
Podle § 138 odst. 1 občanského soudního řádu.
13
Např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (sp. zn. 9 Cmo
630/99), podle kterého jsou zásadním aspektem pro rozhodování o osvobození od soudních poplatků příčiny platební neschopnosti. Podnikatel by měl nárok na osvobození pouze
v případě, že jeho finanční tíseň nemá původ v podnikání
(tedy kdy je způsobena např. živelní pohromou, odcizením
majetku atd.).
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Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 1619/08
tento přístup odmítl s tím, že rozlišováním mezi nepodnikateli a podnikateli jsou porušována základní práva
zakotvená v čl. 3 odst. 1, v čl. 36 odst. 1 a v čl. 37
odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle tohoto
nálezu soud musí primárně zkoumat objektivní neschopnost účastníka zaplatit soudní poplatek, nikoliv
zkoumat, na základě jakých skutečností tato neschopnost nastala.
Adresáty BPP by tedy měly být nejen fyzické osoby, jež v důsledku své materiální nouze nemohou využívat právní služby k tomu, aby mohly řádně uplatnit
a ochránit svá práva14, ale i osoby právnické. Výjimkou
je případ, kdy by právní pomoc měla být poskytnuta
v souvislosti s podnikáním příjemce.

Poskytovatelé právní pomoci
Vzhledem k tomu, že v evropských státech delší či
kratší dobu funguje několik modelů právní pomoci nemajetným, naši zákonodárci mají možnost čerpat inspiraci ze zahraničních zkušeností. Ve státech EU nalezneme jak modely, kdy je pro poskytování BPP využívána v prvé řadě stávající soustava poskytovatelů
právní pomoci či modely, kdy došlo k vytvoření nové
samostatné struktury určené k poskytování právní pomoci potřebným. Příkladem prvého modelu je např.
Velká Británie, kde byl vytvořen ústřední orgán zajišťující administraci poskytování BPP (Komise pro
právní služby15), samotné právní služby však poskytují
advokáti a nevládní organizace na základě smluv uzavřených s Komisí. Hlavním posláním Komise je dozorová činnost nad poskytováním BPP. Jako příklad druhého modelu lze uvést Slovensko, kde byla vytvořena
za účelem poskytování BPP samostatná organizace –
Centrum právní pomoci16. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Právní pomoc poskytuje Centrum prostřednictvím svých zaměstnanců (právníci Centra, sociální pracovníci) a určených advokátů, v řízení
před soudem určuje oprávněnému k zastupování advokáta ze seznamu advokátů, který vede Advokátní komora. Dochází tak k prolínání služeb Centra a jiných
subjektů poskytujících právní služby.
Nevýhodou varianty zřízení nového samostatného
orgánu může být nárůst administrativy a velká finanční
náročnost. Předkladatel věcného návrhu se zejména
z tohto důvodu kloní k variantě zabezpečit poskytování
BPP stávajícími poskytovateli právních služeb, tedy
14

Nemusí však jít jen o osoby v materiální nouzi, pomoc by
měla být poskytnuta všem osobám, které z jakéhokoliv důvodu nemohou své právo na právní ochranu uplatnit (např.
oběť domácího násilí, které je odepřen přístup k financím).
Srov. Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost.
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 240 s.
15
Legal Services Commission.
16
http://www.legalaid.sk/, [citováno 12. 1. 2010].

zejména advokáty či notáři. Návrh počítá se zařazením
mezi poskytovatele BPP i dalších subjektů jako jsou
nevládní neziskové organizace (dále jen „NNO“), právnické fakulty či advokátní koncipienti, justiční či notářští čekatelé. Poskytování právní pomoci je v jejich případě bráno jako forma přípravy na výkon budoucí profese.

Sporné otázky při výběru poskytovatelů bezplatné
právní pomoci
Kontroverzním bodem může být zařazení NNO
mezi oficiální poskytovatele BPP. Panují například
obavy z možné konkurence pro tradiční subjekty poskytující právní služby soustavně a za úplatu. V zapojení NNO do systému právní pomoci lze ale na druhou
stranu spatřit několik výhod. Pracovníci NNO mají
často bohaté zkušenosti s pomocí osobám v nevýhodě
(nemajetným, sociálně vyloučeným, obětem trestných
činů apod.), NNO také zapojují při řešení problému
klienta principy sociální práce a pomáhají tak odstranit
příčiny problému, nejen jeho důsledky. V případě, že
NNO bude jedním z poskytovatelů BPP, je třeba dobře
legislativně ošetřit zajištění kvality poskytovaných
služeb. Podíváme-li se na navrhované řešení současného záměru zákona, NNO nemusí povinně zajistit výkon
právní pomoci zaměstnancem s právnickým vzděláním17. Mohla by tak nastat situace, že klienta bude
u soudu zastupovat např. sociální pracovník, jehož práce bude pouze dozorována právníkem. V tomto případě
je nasnadě otázka kvality takovéto služby v porovnání
se zastupováním např. advokátem, který musí mít ze zákona nejen ukončené právnické vzdělání, ale navíc ještě
tříletou praxi a úspěšně složené advokátní zkoušky.
Dalším sporným bodem je zařazení justičních čekatelů mezi poskytovatele BPP18. V tomto případě může
hrozit, že čekatel poskytne právní pomoc ve stejném
případě, který mu po složení zkoušek připadne jako
soudci k rozhodování. Podle mého názoru však současná legislativa poskytuje dostatek pojistek, které by
mohly zabránit případnému střetu zájmů (např. institut
vyloučení soudce z řízení).
17

Povinností pro NNO podle návrhu je, aby vždy zajistila výkon právní pomoci svým zaměstnancem, který má úplné
právnické vzdělání nebo alespoň zajistila nad výkonem právní
pomoci systematický dozor zaměstnancem či osobou v obdobném poměru, která má úplné právnické vzdělání.
18
Kristková, V. Bezplatná právní pomoc, státem zajišťovaná
právní pomoc a pomoc pro bono. Bulletin BPP, č. 1/2009.
Dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin,
[citováno 12. 1. 2010]
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Podmínky pro získání bezplatné právní pomoci

Rozhodování o nároku na právní pomoc

Problematickým místem současné právní úpravy je
nedostatečné vymezení podmínek pro získání právní
pomoci. Například podle občanského soudního řádu
může být účastník osvobozen od soudních poplatků,
odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné
nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění
práva. Takovéto vymezení podmínek sice umožňuje
soudu přistupovat ke každé žádosti individuálně, nezaručuje však předvídatelnost a jednotnost rozhodnutí
a dostatečnou míru právní jistoty pro žadatele. Zatímco
v současné době se při vymezení bližších podmínek pro
přiznání BPP musíme řídit judikaturou, bylo by vhodné,
aby nová právní úprava tyto podmínky (alespoň ty nejvýznamnější) konkretizovala. Jedná se například o otázky, z čeho vycházet při rozhodování o osvobození od
soudních poplatků (zda zohlednit jen výši příjmu nebo
i reálnou výši životních nákladů, výši soudního poplatku, náklady dokazování apod.),19 zda pro přiznání BPP
stačí prokázat vedení v evidenci Úřadu práce,20 či zda
podání vícero žalob díky své finanční náročnosti zakládá nárok na osvobození od poplatků21. Podobných otázek, které musí judikatura řešit, nalezneme celou řadu.
Bylo by vhodné, aby nová právní úprava vedle dalších podmínek stanovila příjmovou hranici pro získání
BPP. Jednou z možností, se kterou počítá i věcný návrh
zákona o BPP, je určení této příjmové hranice podle zákonem stanoveného násobku životního minima rozpočítaného na jednotlivé osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti. Pro rozhodnutí o přiznání právní
pomoci na náklady státu by také mělo být podstatné,
zda žadatel nedisponuje majetkem, který může zpeněžit22. V úvahu by měly být brány nejen majetkové poměry žadatele, ale i příjmy a majetek manžela či dalších
rodinných příslušníků.
Pro získání základní právní pomoci jako např. konzultace, sepsání listiny atd. by měl být postup prokazování majetkových poměrů jednodušší než například pro
přiznání nároku na právní zastupování.

Vzhledem k tomu, že věcný návrh nepočítá se založením nové instituce, která by právní pomoc administrovala (jako např. výše zmíněná Komise pro právní
služby v Anglii a Walesu či Centrum právní pomoci na
Slovensku), je třeba vyřešit otázku, jaký orgán bude
o nároku na BPP rozhodovat. V úvahu je přitom mimo
jiné třeba brát jak hledisko nákladů na poskytování
BPP, tak hledisko možného vzrůstu agendy daného orgánu. Při rozhodování by bylo vhodné vycházet z údajů
o počtu žádostí o osvobození od soudních poplatků či
o přidělení bezplatného zástupce, neboť tak by bylo
možné získat přesnější představu o počtu potencionálních žadatelů o BPP a o finanční náročnosti systému.
Bohužel však neexistují žádné souhrnné statistické
údaje o množství žádostí doručených na soudy. Proto se
lze jen domnívat, že může dojít k neúměrnému zatížení
soudů novou agendou. I přes tyto námitky byl soud
zvolen jako orgán, který by o nároku na rozšířenou
právní pomoc rozhodoval a to zejména z důvodů dobré
dostupnosti pro žadatele i jako instituce zaručující nestranné a odborné posouzení případu. Nárůst agendy
soudů mají v konečném důsledku vykompenzovat nižší
náklady na tento systém, než by vznikly při zvolení jiné
varianty systému bezplatné právní pomoci (například
založení nové instituce atd.).23

19
Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne
20.5.2004 sp. zn. 5 Ads 1/2004–63.
20
Viz. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 9 Cmo
353/2000.
21
Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 9.2.2009 sp. zn..
IV. ÚS 2856/08.
22
Podobnou úpravu nalezneme např. na Slovensku, kde je
hranice pro získání právní pomoci definována příjmem nepřesahujícím 1,4 násobku částky životního minima a kdy si žadatel zároveň využití právních služeb nemůže zabezpečit
svým majetkem.
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Financování právní pomoci
Aby mohl stát efektivně a komplexně řešit poskytování BPP, je nezbytné vyčlenit v rámci státního rozpočtu potřebné množství finančních prostředků na její
zajištění. Problémem však je, že v současné době celkové výdaje na bezplatnou právní pomoc nejsou známy. Náklady na její zajištění dopadají jak na státní
rozpočet či Advokátní komoru (resp. na jednotlivé advokáty), tak na další nestátní subjekty. I přes uvedený
problém je třeba financování BPP v rámci návrhu zákona uchopit. Podle aktuálního věcného návrhu by odměny poskytovatelů za zastupování hradil stát, přičemž
výše odměn by byla stanovena vyhláškou ve výši poloviny mimosmluvní odměny určené advokátním tarifem.
Právní konzultace by však byly poskytovány na náklady
poskytovatele.
Nabízí se však otázka, zda za takto daných podmínek financování bude ze strany advokátů dostatečný
zájem o zařazení do registru poskytovatelů.
23

Návrh věcného záměru zákona o BPP, strana 10, Dostupné
z:
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4
979&d=294753, [citováno 18.12.2009].
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ZÁVĚR
Ve své praxi poradkyně v občanské poradně, kde je
poskytováno poradenství lidem v nepříznivé sociální
situaci, se velmi často setkávám s klienty, kteří nemají
dostatek finančních prostředků na kvalifikovanou
právní pomoc. Na základě rozhovorů s touto skupinou
uživatelů služeb občanské poradny lze vysledovat slabá
místa současného systému BPP. Řadí se mezi ně nedostatečná informovanost nemajetných o možnostech
a postupech získání bezplatné právní pomoci či pomoci
za sníženou odměnu. Velká část klientů o systému BPP
vůbec neví nebo nezná stanovený postup pro získání
právní pomoci, ať se jedná o osvobození od soudních
poplatků či získání právního zastoupení. Menší část klientů má také problémy samostatně žádost včetně příloh
sestavit. Potencionální adresáti právní pomoci také neumí zhodnotit, zda na BPP mají či nemají nárok, někteří
tedy raději svá práva u soudu neuplatní vůbec, jiní zase
zatěžují soudy neoprávněnými žádostmi o právní pomoc. Nedostatky současného systému BPP se ukazují
i na případech klientů, jejichž problém byl zanedbán
kvůli špatné dostupnosti bezplatných právních konzultací a tak musí být v konečné fázi řešen soudně (zejména se jedná o dluhovou problematiku nebo vztahy mezi
pronajímateli bytů a nájemci).
Současná zákonná úprava právní pomoci zajišťuje,
že bude osobě v nouzi umožněn přístup k soudu či
k právnímu zastoupení. Abychom však mohli hovořit
o efektivním a funkčním systému BPP s konkrétními
a srozumitelnými podmínkami pro získání právní pomoci, se stávající právní úpravou nevystačíme. Ministerstvo spravedlnosti konečně zareagovalo na apely od-

borné i laické veřejnosti a začalo pracovat na samostatném předpisu, který by systém BPP upravil. Zákon však
pravděpodobně čeká ještě dlouhá cesta, je třeba vyřešit
řadu sporných bodů a najít prostředky na financování
systému. Nezbývá tedy než doufat, že nová úprava bude
v dohledné době přijata, a že nebude jen jakýmsi pokusem o zaplnění mezery v právním řádu, ale že bude
právní normou, která bude schopna zabezpečit funkční
a kvalitní systém právní pomoci. Tedy normou, kterou
již dlouho postrádají nejen nemajetní občané, ale i někteří poskytovatelé právního poradenství.

Summary
In the Czech Republic, there is an absence of a law
which would globally set up providing of free legal aid
for people in need. Several rules of law affect these
questions, but it is not possible to take such regulations
as sufficient, particularly with regard to obligations
arising from the international conventions. After several
years of the absence of the needed legal regulations, the
Ministry of Justice presented the draft of a new Free
Legal Aid act in the spring 2009.
The new legislation should remove the most serious
shortcomings of the current legal aid system as the
insufficient definitions of the conditions for obtaining
legal aid, the fragmentation of legal aid system or his
unclear funding. The new law should clearly define the
legal aid providers or point out who will decide about
applications.
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