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vážená paní
L J
poštou

Praha, 5.října 2016

Naše čj.: 01-219/16/Kr/Ho
Váš dopis ze dne: (sepsán 16.9.2016, odeslán dne 19.9.2016)

Věc: Žádost / Oznámení o odložení věci

Vážená paní!

Reaguji na Váš dopis, který jste datovala dnem 16.9.2016 a odeslala ho dne 
19.9.2016 České advokátní komoře (dále jen ČAK nebo Komora), a to její 
pobočce v Brně, jako listovní zásilku z pošty Brno 10.

Zásilka byla doručena na pobočku Komory v Brně dne 20.9.2016, bylo jí 
přiřazeno číslo jednací 2855/16 a obratem (dne 22.9.2016) byla odeslána do 
sídla Komory v Praze. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že k sepisu 
dopisu (žádosti) jste použila formulář Žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb.

Z obsahového hlediska ovšem nežádáte informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, nýbrž poskytnutí právní služby (porady)
týkající se (alespoň co do základu problematiky) dědického řízení.

Při vyřízení žádosti je třeba postupovat za pomoci správního řádu – zákona č. 
500/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, dále též jen SŘ.
Obecně platí ust. § 44 odst. 1 SŘ o tom, že řízení o žádosti je zahájeno dnem, 
kdy žádost došel věcně příslušnému a místně příslušnému správnímu orgánu.
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Komora sice má postavení správního orgánu, ovšem pouze ve věcech výslovně 
uvedených v zákonu o advokacii – zákon č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších 
změn a doplňků, dále též jen ZA.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm.b) SŘ není řízení o žádosti zahájeno a 
správní orgán věc usnesením odloží, pokud bylo učiněno podání, k jehož 
vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán. Podle tohoto zákonného 
postavení Komora postupovala (dodám, že dle § 43 odst. 2 SŘ se usnesení o 
odložení věci vždy oznamuje osobě, které se týká (je-li známa) a podateli. 
Protože v danou chvíli jste známa Vy jako podatel, oznamuje Komora odložení 
věci Vám.

Dodám, že Komora není poskytovatel právních služeb, to je dle zákona o 
advokacii vyhrazeno jednotlivým advokátům. Jejich seznam naleznete na 
www.cak.cz. V seznamu se můžete orientovat jak dle sídla advokáta, například 
blíže Vašemu bydlišti (v Rájci – Jestřebí mají sídlo dva advokáti) nebo dle jejich 
odborného zaměření (zde zejména pod kódem zaměření 04 – dědické právo).

Ani zvláštní zákon č. 106/1999 Sb. nenabízí jiné řešení, protože dle jeho § 2 
odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Právní rada (informaci) by musela být 
teprve vytvořena, a to nejen na základě Vašeho relativně obecného dotazu, ale 
zřejmě i se znalostí potřebných listin, s nimiž se lze seznámit prostudováním 
dědického spisu po rodičích Vašeho pana otce a tety, ale zejména po seznámení 
se s okolnostmi, které označujete jako „přepsání pozemků“, včetně plné moci, 
kterou měla Vaše teta Vašemu panu otci udělit.

Zákon o advokacii předpokládá, že se zvoleným advokátem uzavřete smlouvu 
(nemusí být písemná, zejména u poskytnutí právní porady bez dalšího 
zastoupení), a to včetně odměny za poskytnutou právní službu.
Pokud byste chtěla vést soudní spor a nemohla byste si advokáta zvolit (zejména 
z důvodu své finanční situace, sociálního postavení apod.), můžete požádat soud 
o USTANOVENÍ advokáta, resp. zástupce pro řízení z řad advokátů.
Pokud by Vám soud žádost zamítl (proti usnesení je odvolání přípustné), můžete 
se obrátit na Komoru (vyřizuje pobočka ČAK Brno)  se žádostí o URČENÍ 
advokáta. Na webových stránkách Komory shora uvedených je postup při 
určování advokáta k poskytování konkrétní právní služby detailně popsán.

S úctou

                                                      JUDr. Milan Hoke
                                                 vedoucí odboru sekretariátu
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