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1 Úvod

V živote každého jednotlivca nastáva situácia, kedy jeho vedomosti alebo praktické

skúsenosti nestačia k tomu, aby dosiahol cieľ ktorý si vytýčil. Tento problém vedie osobu

k zamysleniu sa či od problému odstúpi alebo vyhľadá pomoc. „Pokud je to problém právní,

hledáme pomoc u někoho, kdo nám poskytne právní pomoc,…“1 Čiže deje sa tak aj v právnej

oblasti a preto je vhodné dozvedieť sa kde a ako takúto pomoc získať.

Pravdepodobne každý z nás sa vo svojom okolí, či už v osobnom alebo v pracovnom

živote stretol s porušovaním svojich práv a slobôd, ktoré nám priznávajú mnohé zákony a iné

právne predpisy, či medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská či Česká republika viazaná.

Taktiež asi každý z nás vo svojom živote prichádza dennodenne do kontaktu s právnymi

predpismi, ktoré svojou účinnosťou viac, či menej zasahujú do nášho života a nejakým

spôsobom ho formujú, a popri tom si to ani neuvedomuje. Mnohí občania nevedia na koho sa

v prípade, keď právo nie je dodržiavané obrátiť, kto im môže pomôcť, a mnohí ani to, kde

takúto pomoc hľadať. Aj preto je vhodné zistiť, kde sa môžeme domôcť právnej pomoci.

Diplomovú prácu na tému systém bezplatnej právnej pomoci som si vybral z dôvodu,

že táto oblasť nie je komplexne spracovaná v knižnej podobe. To ma motivovalo k tomu, aby

som sa pustil do takej zložitej úlohy akou písanie tejto diplomovej práce bolo. Z minulej

skúsenosti z vypracovávania odborného textu som si spomenul na rozdiel medzi úpravou tejto

problematiky na Slovensku a v Českej republike a tak som si za cieľ práce vzal porovnať tieto

systémy a napomôcť tak čitateľovi k pochopeniu faktov o daných systémoch.

Cieľom tejto práce je teda nájsť, porovnať a zhodnotiť rozdiely v poskytovaní

bezplatnej právnej pomoci v Českej republike a na Slovensku. Rozdielnosť skutočností

v poskytovaní právnej pomoci v daných krajinách je vhodným výstupom vedeckej práce.

Popri pátraní po hlavnom cieli tejto práce sa dozvieme mnoho informácií o pojmoch

súvisiacich s právnou pomocou.

Čo si predstaviť pod pojmom právna pomoc? Väčšina z nás si predstaví zastupovanie

pred súdom. A síce zastupovanie v nejakom type konania pred súdnom alebo iným orgánom

alebo obhajobu v trestných veciach spravidla advokátom. Právna pomoc môže však spočívať

aj v poradenstve. Napríklad ako konkrétny problém riešiť, alebo ako pripraviť zmluvu alebo

1 SCHELLEOVÁ, Ilona. Jak se domoci právní pomoci. Praha: Computer Press, 2001. s. 1. ISBN 80-7226-568-7.
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inú právnu listinu. Bezpochyby si vieme predstaviť mnohé situácie kedy sa poskytuje právne

poradenstvo. Základné formy právnej pomoci sa na základe hore uvedeného textu delia na

právne zastupovanie a právne poradenstvo.

Od osôb, ktoré poskytujú právnu pomoc nemožno čakať, že ju budú poskytovať

bezplatne. Táto služba v sebe nesie náklady, ktoré spravidla účtujú jej poskytovatelia ako

protihodnotu klientovi a to práve za to, že im pomoc poskytli. Nie všetci si však môžu právnu

pomoc dovoliť a práve pre tých, ktorí z rôznych príčin nemôžu uhradiť dané služby, existuje

možnosť získať právnu pomoc bezplatne.

Vo všeobecnosti plynie právo na právnu pomoc občanom z vnútroštátnych predpisov

zväčša s najväčšou právnou silou. Tie sa formovali s ohľadom na historický vývoj štátu, jeho

kultúrnych, sociálnych, politických odkazov predošlých generácií. Ovplyvnené boli aj

zoskupovaním sa do väčších celkov a teda prispôsobovaním sa aj hodnotám iných, a v

súvislosti s tým, aj ich vývojom a históriou. Problematika poskytovania a zabezpečovania

právnej pomoci sa tak stala aj Európskou a medzinárodnou, čo ju nemálo ovplyvnilo v Českej

republike a nemenej na Slovensku.

Táto práca je o všetkých pojmoch a problémoch, ktoré som v krátkom úvode načrtol.

Je členená do troch hlavných kapitol, ktoré majú jasný názov a teda predurčujú o čom v nich

bude písané. Pri napĺňaní cieľa práce budem postupovať od všeobecného ku konkrétnemu, a

to približne nasledovnou formou:

Prvou a nasledujúcou kapitolou bude systém bezplatnej právnej pomoci vo

všeobecnosti. Už na tomto mieste je dobré podotknúť, že táto časť bude najmä o právnych

predpisoch, z ktorých nám právo na právnu pomoc vyplýva. Túto kapitolu zacielime na právo

na právnu pomoc v Českej republike a následne preberieme mnohé tieto fakty aj v časti

o Slovenskom systéme právnej pomoci. Konám tak s vedomím, že spoločný historický vývoj

týchto štátov predurčil právo k tomu aby sa zásadne neodlišovalo.

V časti o slovenskom systéme právnej pomoci sa zameriame na inštitúciu Centra

právnej pomoci a na jej fungovanie v krajine. Tým, že ozrejmíme fakty o tejto inštitúcii

nastane stav, kedy bude vhodné usudzovať o rozdieloch v systémoch poskytovania bezplatnej

právnej pomoci v spomínaných štátoch. Urobíme tak následne, v kapitole ktorá sa

samozrejme bude volať – porovnanie systémov na Slovensku a v Českej republike.
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Záverom by som rád vyzdvihol prínos práce k všeobecnému poznaniu a poskytol tak

vhodné dielo ktoré tomu, ako dúfam, napomôže. Verím, že toto dielo inšpiruje aj iných

k tomu, aby pomoc ako ľudská cnosť pretrvávala.
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2 Systém bezplatnej právnej pomoci

Aby sme mohli bližšie rozdiskutovať problém bezplatného poradenstva musíme si najskôr

ozrejmiť pár pojmov a pre pochopenie častí práce ich vziať za nemenné a presne určené. Ako

prvú z takýchto podmienok je treba zobrať v úvahu, že ak rozoberáme pojem bezplatná

právna pomoc nemáme tým namysli, že v sebe nenesie žiadne náklady a teda, že je

takpovediac zadarmo. Každý úkon, ktorý sa v danom procese uskutoční je ohodnotení

protihodnotou, ktorú však nehradí žiadateľ, ale tretia strana. Záleží potom na konkrétnom

prípade, kto touto stranou bude. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že bezplatné právne

poradenstvo môžeme pre potreby tejto práce považovať za synonymum právnej služby za

zníženú odmenu pre jej poskytovateľa.

Systémom musíme rozumieť určité usporiadanie jednotlivých entít poskytovania

právnej pomoci bezplatne. Za tie považujeme od základných dokumentov, noriem

a podporných predpisov či dokumentov aj inštitúcie, orgány a osoby, ktoré túto pomoc

poskytujú.

V tejto práci budeme využívať mnoho zákonov a dokumentov, z ktorých sú niektoré

staršie a niektoré mladšie. Chcem však už na tomto mieste upozorniť, že práca je o súčasnom

stave poskytovania bezplatnej právnej pomoci a teda nie je v nej detailne zahrnutý historický

vývoj danej problematiky.

To, že nám v určitej životnej situácii niekto pomôže je spôsobené vnútornou

pohnútkou človeka. V niektorých situáciách si toto pomáhanie vyžaduje spoločenská

zodpovednosť skupiny ľudí, ktoré sa prejavuje najmä v podobe práva. Formovaním, vývojom

a prispôsobovaním sa dobe sa vyvinula aj potreba právneho ukotvenia poskytovania

bezplatnej právnej pomoci. Toto právo sa nám zaručuje z rôznych dokumentov, ktoré je

potrebné rozobrať ako prvé, tak ako tomu robíme následne.

A nakoniec aby nenastala mylná mienka, že vstupom oboch krajín do Európskej únie a

takisto členstvom v rôznych medzinárodných zoskupeniach sa oblasť úpravy nemenila,

neprispôsobovala a nakoniec samozrejme aj neformovala napravím toto taktiež v

nasledujúcich statiach.
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2.1 Právo na právnu pomoc z medzinárodného a Európskeho pohľadu

Každému občanovi či už Slovenskej republiky alebo tej Českej sú podľa základných

dokumentov či už z medzinárodnej pôdy, Európy, alebo v nadväznosti na ne z vnútroštátneho

práva priznávané určité základné práva a slobody, ktoré si v nasledujúcich častiach

ozrejmíme, tak ako som to už naznačil. Tieto základné práva na súdnu a inú právnu ochranu

je nutné hľadať v medzinárodných dokumentoch, zmluvách. Za jeden taký, ktorý považujeme

za najvýznamnejší a venuje ochrane ľudských práv, je možné určiť Dohovor o ochrane

ľudských práv a základných slobôd2 (ďalej aj Dohovor). Z judikátov Európskeho súdu pre

ľudské práva (v texte aj ESĽP) budeme za taký považovať ten, zo dňa 9. októbra 1979 vo veci

Airey v. Írsko.3

Nakoľko sa táto práca odvíja od ustanovení, ktoré tieto a iné dokumenty v sebe

obsahujú bude vhodné sa im venovať podrobne. Robíme tak v celej kapitole 2.1.

2.1.1 Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd

„Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. februára 1991 bol v Madride

podpísaný v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohovor o ochrane ľudských

práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8, dojednaný v Ríme 4. novembra

1950.”4

Tento dokument, ktorý pre ČSFR vstúpil do platnosti 18.3.1992, je pre potreby tejto

práce dôležitým najmä pre obsah jeho článku číslo šesť, v ktorom je zakotvené právo na

spravodlivé súdne konanie.

Podľa odseku jeden daného článku má každý právo na to aby jeho záležitosť bola

spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom,

zriadeným zákonom. Ten rozhodne o občianskych právach alebo záväzkoch alebo o

oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti dotknutej osobe. Rozsudok musí byť

vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého konania, alebo

časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v

2 Oznámenie 209/1992 Zb., o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov
na tento Dohovor nadväzujúcich, s účinnosťou od 18.3.1992.
3 CASE OF AIREY V. IRELAND, application no. 6289/73, STRASBOURG 9 October 1979.
4 Začiatok Dohovoru, ktorý je v slovenskom znení dostupný pod číslom 209/1992 Zb., dostupný z:
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm.
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demokratickej spoločnosti. Taktiež ak to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana

súkromného života účastníkov alebo, ak takto rozhodne súd.

V ods. 2 tohto článku je zakotvený princíp prezumpcie neviny a teda každý, kto je

obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná

zákonným spôsobom.

Nakoniec ods. 3 čl. 6 Dohovoru pojednáva o minimálnych právach každého, kto je

obvinený z trestného činu. Ten má právo:

a) byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a

dôvodom obvinenia proti nemu,

b) mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby,

c) obhajovať sa osobne alebo pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá

prostriedky na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy

spravodlivosti vyžadujú,

d) vyslúchať alebo dať vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch

svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako svedkov proti sebe;

e) mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo

týmto jazykom nehovorí.

Tento článok Dohovoru sa stáva jedným z najvýznamnejších práv pre potreby tejto práce,

ktoré Dohovor zaručuje. Právo na spravodlivé súdne konanie v sebe zahŕňa občianskoprávne,

trestné, správne ale aj mnohé procesné práva. Podstatou však nie je právo na úspech v konaní

ale garancia dodržiavania zásad konania. Niečo podobné si následne opíšeme aj v Listine

základných práv a slobôd ČR 5.

„ Článek 6 je nejdůležitějším procesněprávním ustanovením Úmluvy, zakotvujícím

právo na spravedlivý proces. Vztahuje se na věci civilní, spadající pod pojem „občanská

práva a závazky“, tak i na věci trestní.“6

5 Pozri stať o Listine základných práv a slobôd ČR (2.2).
6 ČAPEK, Jan. Evropská úmluva o ochraně lidských práv I. Část – Úmluva. 1. Vyd. Praha: Linde, 2010. s. 164.
ISBN 978-80-7201-789-4.

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm
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Právo na spravodlivý proces v sebe skrýva určité princípy. Jeden z najdôležitejších pre

potrebu tejto práce je právo na prístup k súdu. Prečo? Pretože garancia práva na prístup k

súdu je kľúčová aj s ohľadom na nemajetných účastníkov konania. „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. Podle Úmluvy je ale věcí smluvního

státu, jak bude v praxi zásadu spravedlivého procesu realizovat. Systém poskytování

bezplatné právní pomoci (dále jen „BPP“)je jedním z těchto způsobů7. Poskytnutie bezplatnej

právnej pomoci však nemusí byť viazané len na hľadisko finančnej situácie žiadateľa. Ďalšími

kritériami pre poskytnutie právnej pomoci môžu byť napr.: zložitosť daného prípadu, šanca na

úspech podanej žaloby či schopnosť žiadateľa jednať pred súdom sám.

2.1.2 Zo strany inštitúcií Európskej únie

Kľúčovým judikátom v otázke poskytovania bezplatnej právnej pomoci je rozhodnutie ESĽP

vo veci Airey8 v. Írsko zo dňa 9. októbra 1979.

Európsky súd pre ľudské práva týmto judikátom ukázal nový rozmer uplatňovania

práva na prístup k spravodlivému súdnemu konaniu podľa Dohovoru. „Splnění závazku

vyplývajícího z Úmluvy si někdy muže vyžadovat provedení pozitivních opatření ze strany

státu. Povinnost zajistit efektivní právo na přístup k soudu patří do této kategorie.“9 ESĽP

preukázal svoj prístup k Dohovoru ako k živému nástroju na ochranu základných práv a

slobôd a od štátov nepriamo požadoval vytvoriť v spoločnosti taký systém ochrany práv,

ktorý je prístupný každému s ohľadom na vedomosti a finančné prostriedky. ESĽP ponechal

voľný priestor pre štáty, ako zabezpečia túto svoju povinnosť.

Na pôde Európskej Únie boli prijaté aj rezolúcie a odporučenia, ktoré považujeme za

dôležité v danej problematike. Jednou takou, ktorú prijal Výbor ministrov pri Rade Európy

7 KUDYNOVÁ, Adela. Bezplatná právní pomoc v České republice - současná situace a připravovaná legislativa.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, č. 2, p. 130-135. sISSN 1210 - 9126.
8 Pani Airyová, Írka, chcela súdnu rozluku od svojho násilného manžela. Sama však nebola schopná začať
príslušné súdne konanie z dôvodu, že nemala dostatok právnych vedomostí a ani dostatok financií na zaplatenie
právnika. Bezplatná právna pomoc v Írsku sa v takýchto prípadoch neposkytovala. Pani Airyová sa obrátila na
ESĽP. Súd rozhodol v jej prospech. Za daných okolností bolo porušené jej právo na prístup k súdu, ktoré v
tomto prípade zahŕňalo aj možnosť bezplatnej právnej pomoci.
9 ČAPEK, Jan. Evropská úmluva o ochraně lidských práv I. Část – Úmluva. 1. Vyd. Praha: Linde, 2010. s. 273.
ISBN 978-80-7201-789-4.
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dňa 2. marca 1978 je Rezolúcia (78) 8 o právnej pomoci a poradenstve.10 Ako píše Kolíková

rezolúcia vychádza z premisy, že zabezpečenie prístupu k bezplatnej právnej pomoci je

odstránením jednej z prekážok prístupu k všeobecnej spravodlivosti. Rada Európy

predpokladá vytvorenie systému poskytovania BPP jednotlivými štátmi. Má byť poskytovaná

osobám v núdzi a bremeno nákladov za takéto konanie by podľa nej mal niesť štát. Na osoby,

ktoré takúto pomoc potrebujú sa má nazerať tak akoby zodpovednosť za dovolanie sa ich práv

náležala štátu. Tento stav nemá predstavovať dobročinnosť k nemajetným, ale záväzok

spoločnosti dopomôcť k uplatneniu ich základných práv. Rezolúcia je politicky záväzným

medzinárodným dokumentom.

V rámci práva Európskej únie je ešte treba zmieniť pár skutočností, ktoré

problematiku poskytovania bezplatnej právnej pomoci ovplyvnili.

Aby sa zlepšil prístup k právnej pomoci v cez zahraničných sporoch alebo sporoch

medzi osobami s bydliskom v rôznych štátoch boli prijaté dva právne záväzné medzinárodné

dokumenty. Na pôde Európskej Únie bola prijatá Smernica,11 ktorá sa stala právne záväznou a

štáty boli povinné ju transponovať do svojich právnych poriadkov. V Českej republike sa tak

stalo zákonom č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci

Evropské unie. A na pôde Rady Európy bol prijatý v roku 1977 Európsky dohovor na

postúpenie žiadostí o právnu pomoc. K tomu Slovenská ani Česká republika nepristúpila.

Posledným dokumentom z pôdy EU, o ktorom sa zmienim, je Charta základných práv

Európskej Únie12, ktorá v článku 47 výslovne zakotvuje právo na právnu pomoc ako právo

základné. Tento článok ustanovuje, že právna pomoc má byť prístupná aj tým, ktorí nemajú

dostatočné prostriedky na jej zabezpečenie, pokiaľ je to nevyhnutné k tomu, aby im bol

zabezpečený efektívny prístup k spravodlivosti. Charta síce nemá právnu záväznosť, ale jej

ustanovenia majú relevanciu v konaní pred súdnom. Ako píše Kolíková, Charta základných

10 RESOLUTION (78) 8, ON LEGAL AID AND ADVICE. (Adopted by the Committee of Ministers on 2
March 1987 at the 284th meeting of the Ministers Deputies).
11 Smernica Rady č. 2003/8/ES z 27. januára 2003 na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných
sporoch.
12 Charta základných práv Európskej Únie (2010/C 83/02), Úradný vestník EU zo dňa 30.3.2010.
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práv Európskej únie je jedinečná v tom, že v jednom texte obsahuje občianske, politické,

hospodárske a sociálne práva.13

2.1.3 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach

Tento dokument14 bol podpísaný v New Yorku a obe jeho časti vošli do platnosti 23. Marca

1976. Všeobecné ustanovenie, ktoré má zaistiť všetkým osobám ochranu ich práv, obsahuje

čl. 2 Paktu. V tom sa okrem iného píše: každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Paktu, sa

zaväzuje :

a) rešpektovať práva uznané v tomto Pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na

svojom území podliehajúcim jeho jurisdikcii bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby,

pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho

pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,

b) zabezpečiť ktorejkoľvek osobe, ktorej práva alebo slobody uznané týmto paktom boli

porušené, účinnú ochranu bez ohľadu na to, či sa porušenia jej práva alebo slobody dopustili

osoby konajúce v úradnej funkcii,

c) zabezpečiť, aby každá osoba, ktorá sa domáha takej ochrany, mala na ňu právo ustanovené

príslušnými právnymi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi alebo akýmkoľvek iným

orgánom ustanoveným právnym systémom štátu a aby mala možnosť právnej ochrany,

d) zabezpečiť, aby príslušné orgány túto ochranu presadzovali, len čo sa poskytne.

Teraz sa stručne zmienime o ustanoveniach, ktoré majú väzbu na ochranu takých práv

jednotlivca, ktoré súvisia s voľným prístupom k súdnej ochrane.

Kľúčovým z tohto hľadiska je čl. 14. Ten priznáva rovnosť osôb v konaní pred súdom.

Všetkým osobám priznáva právo na spravodlivé verejné vypočutie nezávislým a nestranným

súdom, ktorý rozhoduje buď o jeho právach a povinnostiach, alebo o akomkoľvek trestnom

obvinení vznesenom proti nemu. V trestných veciach je ochrana zaručená najmä ustanovením,

13 KOLÍKOVÁ, Mária. Zabezpečiť prístup k právnej pomoci pre nemajetných je pozitívny záväzok štátu. In:
Blaho, P., eds. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave. 3. zväzok. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, s. 213. ISBN 978-80-8082-163-0.
14 Dokument nájdeme v texte vyhlášky č. 120/1976 Z. z. zo dňa 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o
občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,
dostupnej aj na: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm.
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ktoré priznáva obvinenému nárok na dostatok času a možnosti pre prípravu svojej obhajoby a

možnosť spojiť sa s obhajcom podľa svojej vlastnej voľby. Písmeno d) čl. 14 Dohovoru

pamätá aj na prípad, kedy súdený nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu súdneho

konania. Každý, kto je obvinený z trestného činu má byť súdený za svojej prítomnosti a

obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu, ktorého si sám zvolí. Má byť poučený o

svojich právach a má sa mu poskytnúť právna pomoc v každom prípade, keď to záujmy

spravodlivosti vyžadujú, aj bez toho, že by v takom prípade sám platil náklady, ak nemá

dostatočné prostriedky na úhradu. Podľa paktu je následne záležitosťou zmluvnej strany

(štátu), ako ochranu tohto práva na svojom území zaistí.

Právo na právnu pomoc je v mnohých dokumentoch z medzinárodného prostredia radené

medzi základné práva jednotlivca. Tento fakt jednotlivé štáty preniesli do svojho

vnútroštátneho práva zväčša tak, že ho preniesli do zákonov s najvyššou mocou.

V medzinárodných dokumentoch sa právo na právnu pomoc vysvetľuje ako základná sloboda

občana, ktorý má mať prístup k spravodlivosti bez ohľadu na to v akej životnej situácii sa

práve nachádza, koľko finančných prostriedkov by služba stála, aký náročný právny úkon sa

má vyriešiť. Samozrejme, že sa vylučuje akákoľvek diskriminácia. Po historicko-praktickom

vývoji tohto nároku sa v literatúre a samotných judikátoch ESĽP objavuje mnoho prípadov

kedy často krát aj menej fundovaný ľudia žiadajú o dovolanie sa svojich práv. Rozhodnutia

v daných veciach napomáhajú štátom zaoberať sa otázkou ako vytvoriť fungujúci systém

poskytovania BPP. V každom štáte sa samozrejme vyskytujú rozdiely, ktoré sú logickým

vyústením toho, že toto právo sa tvorí na inom území, s iným historickým vývojom, inými

ľuďmi atď. Táto práca hľadá a porovnáva rozdiely medzi Českou republikou a Slovenskom,

ktoré aj napriek dlhotrvajúcemu spoločnému spolužitiu nevytvárajú príbuzné systémy

poskytovania BPP. Malá odchýlka nastala už pri tvorení Ústavy a Listiny oboch krajín kedy

sa niektoré medzinárodné dokumenty poňali inak v Česku a inak na Slovensku. Pokračovať

budeme vnútroštátnym právom na právnu pomoc v Českej republike, ktorá nás posunie ďalej

v poznaní.

2.2 Právo na právnu pomoc z pohľadu vnútroštátneho práva ČR

Je teda opodstatnené diskutovať o tom ako je možné domáhať sa svojich práv a teda v našom

prípade ako sa domôcť bezplatnej právnej pomoci. Veď tento nárok občanom vyplýva nielen

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm
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zo zákonov s najvyššou právnou silou15 ale takisto z medzinárodných dohôd a zmlúv, ktoré

ratifikovali. O medzinárodnom prvku bolo písané v predchádzajúcej stati. Teraz niečo málo o

Ústave ČR a Listine základných práv a slobôd.

Ústava Českej republiky

Ústava vytvorená v roku 1992 zanedbala aspekt medzinárodného práva. Preto sa dve veľké

novely Ústavy ČR odohrávali práve vstupom republiky do medzinárodných zoskupení.

Druhou takou bola „Euronovela“ Ústavy. „Zatímco Listina základních práv a svobod se ve

svém uvozovacím zákoně obsahovala už v r. 1991 vyrovnání se s inkorporací mezinárodních

smluv o lidských právech a svobodách, Ústava v r. 1992 pouze téměř totožné řešení převzala,

ale jinak se mezinárodnímu právu ani vstupu do Evropské unie vůbec nevěnovala.“16 Novela

Ústavy zabezpečila vzťahy medzinárodného práva s vnútroštátnym jednoduchou klauzulou.

Medzinárodné dokumenty s vnútroštátnym právom ČR spája čl.1 ods. 2 Ústavy

a najmä čl. 10. V tých je stanovené, že Česká republika dodržuje záväzky plynúce jej

z medzinárodného práva a že medzinárodné zmluvy majú prednosť pred vnútroštátnym

právom. Republika je týmito zmluvami viazaná a tieto aj dodržuje. V hlave štvrtej je

vymedzená súdna moc. „Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným

způsobem poskytovaly ochranu právům.” 17 Túto ochranu musia poskytovať rovnocenne

všetkým účastníkom súdneho konania. To znamená, že všetkým majú byť pred súdom

zabezpečené rovnaké práva nie len tým, ktorí sa ich domáhajú. Žiadna zo zúčastnených strán

teda nemôže byť pred súdom akokoľvek zvýhodnená. Spätosť s medzinárodným právom je

deklarovaná aj nasledovne: „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní

smlouvou, která je součástí právního řádu.“18

Ochranu práv účastníka ešte väčšmi posilňuje zásada verejnosti konania. Podstatou

zásady je, že jednanie pred súdom je ústne a verejné a len zákon môže stanoviť výnimky.

15 Zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16 prosince 1992, a ústavní zákon č. 2/1993
Sb., Listina základních práv a svobod.
16 SUCHÁNEK, Radovan a JIRÁSKOVÁ, Věra et al.: Ústava České republiky v praxi. 1. vyd. Praha: Leges,
2009.  s. 29-30. ISBN 978-80-87212-18-9.
17 Čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisu.
18 Čl. 95 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisu.
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Listina základných práv a slobôd ČR

Listina základných práv a slobôd ČR je součástí ústavního pořádku České republiky19, čo je

stanovené už v Ústave. Významným prvkom, ktorý nám dovolí postupovať ďalej v

problematike je čl. 3 ods. 1 Listiny. “Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení,

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku,

rodu nebo jiného postavení.”20 Všetkým, aj bez majetkového rozdielu, sa základné práva

zaručujú, a teda ak niekto nemá na právnu pomoc finančné prostriedky jeho základné právo

na spravodlivé konanie tým nie je porušené.

Právo na súdnu a inú právnu ochranu je zakotvené v piatej hlave Listiny. Konkrétne v

čl. 36, v ktorom sa ustanovuje že každý sa môže stanoveným spôsobom domáhať svojich práv

u nestranného súdu alebo v niektorých prípadoch u iného orgánu. Opäť je treba zvýrazniť

slovo každý, teda nie len ten, ktorý si to môže dovoliť. Samozrejme na druhej strane je (malo

by byť) povinnosťou štátu zaistiť aby sa tak dialo vždy.

Ďalším významným je čl. 37 ods. 2. “Každý má právo na právní pomoc v řízení před

soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.“21 Tu už treba

vidieť, že každý má právo aj na právnu pomoc v zmysle poskytovanie užitočných rád,

konzultácií atď. To sa má diať každému bez rozdielu o aké konanie ide a pred akým súdom či

orgánom verejnej správy účastník stojí.

A posledným a nemenej významným odsekom je ten s číslom 3 v článku 40 Listiny.

“Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl

hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona

mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo

na bezplatnou pomoc obhájce.”22 Tento článok zabezpečuje ochranu v trestnoprávnej oblasti

o čom bude písané neskôr.

Vnútroštátne právo Českej republiky priznáva základné práva a slobody svojim občanom

najmä prostredníctvom ústavných zákonov. Tie prebrali svoje ustanovenia z medzinárodných

19 Čl. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisu.
20 Čl. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisu.
21 Čl. 35 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisu.
22 Čl. 40 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisu.
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zmlúv, ktoré však neurčujú ako tieto práva zabezpečiť. Na každom štáte, ktorý si tieto

základné práva osvojil aj prostredníctvom svojich zákonov, ostáva ako tieto práva svojim

občanom zabezpečiť. Systém poskytovania právnej pomoci všeobecne, je výsledok aplikácie

základných práv opísaných vyššie. Či sa tak deje efektívne, akou formou, prostredníctvom

akých zákonov a prostriedkov sa dozvieme v nasledujúcom texte.

2.3 Systém bezplatnej právnej pomoci ČR

To, že právo na právnu pomoc občanovi ČR nemožno odoprieť, že toto právo je mu uznané

sme si vysvetlili v predchádzajúcom texte.23 V praxi sa právna pomoc v konkrétnom prípade

získava v rôznych podobách. Je vhodné si právnu pomoc rozložiť na najmenšie časti

a rozdeliť ju tak, aby pre potreby tejto práce nám boli tieto výrazy nápomocné a vhodné.

V nasledujúcom obrázku (2.1) sme sa tak uskutočnili, a rozdelili som právnu pomoc podľa

atribútov cena a forma.

Obrázok 2.1: Rozdelenie právnej pomoci podľa atribútov cena a forma.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Systém bezplatnej právnej pomoci by mal zabezpečiť poskytovanie BPP formou právnej rady

a takisto zastupovaním pred súdmi. Avšak systém tejto pomoci v ČR tak nerobí dokonalo.

Najpodstatnejšou chybou je, že neexistuje jednotná úprava poskytovania takejto pomoci, tak

ako je tomu z časti na Slovensku.24 Právna úprava je nejednotná a štát delegoval niektoré

svoje povinnosti na rôzne inštitúcie. Ako tomu v skutočnosti a súčasnosti v Českej republike

je bude následne opísane.

23 Kapitola 2.2.
24 Bližšie v celej kapitole číslo 3 Centrum právnej pomoci Slovenskej republiky.
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Pre jednoduchšiu orientáciu v systéme právnej pomoci ČR rozlíšime tri základné typy

právnej pomoci (Obrázok č. 2.2, konkrétne jeho druhá úroveň). Tie budeme následne bližšie

opisovať a špecifikovať tak aby sme si mohli upevniť obraz v každom z typov poskytovania

právnej pomoci.

Obrázok 2.2: Základné typy právnej pomoci.
Zdroj: vlastné spracovanie.

2.3.1 Špeciálna právna pomoc

Tento typ poskytovania BPP je väčšinou realizovaný právnikmi mimovládnych organizácií25.

Poskytovatelia špecializovanej právnej pomoci poskytujú najmä právne poradenstvo. Niekedy

25 Ide o neštátne neziskové organizácie, právnické osoby, ktoré sa zaoberajú poskytovaním právnej pomoci.
Konkrétne občianske združenia, všeobecne prospešné spoločnosti, cirkevné právnické osoby, nadácie a nadačné
fondy atď. Konkrétnu organizáciu je možné vyhľadať v registroch vedených Ministerstvom vnútra alebo registri
nadačných fondov pod obchodným registrom ČR na stránke www.justice.cz.
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však poskytujú aj právne zastupovanie v konaní ako všeobecný zmocnenci, alebo pre tento

účel spolupracujú s advokátom.

Pre tento typ BPP sú charakteristické prípady, keď sa nachádzame v životnej situácii, s

ktorou sa v bežnej praxi kompetentné osoby nestretávajú a je pre ňu potrebná znalosť

špecifických oblastí práva. Býva často spojená so psychologickou alebo sociálnou službou.

Konkrétne príklady sú časté z oblasti domáceho násilia, žiadania o azyl alebo

diskriminačných úkonov. Všetky služby bývajú pre žiadateľa bezplatné. Činnosť je hradená z

darov, príspevkov, grantov či dotácií od verejného sektora.

2.3.2 Právna pomoc advokáta, právnika

Právnu pomoc advokáta oddelíme od právnej pomoci právnika. Tieto pojmy sú často krát

nesprávne zamieňané. Právnik je osoba zaoberajúca sa právom vo všeobecnosti čiže tento

pojem je oveľa širší ako pojem advokát. Po ozrejmení tohto faktu môžeme pokračovať

v rozbore. Je ale potrebné si uvedomiť, že právna pomoc právnika ako typ poskytovania

právnej pomoci nebude v práci zahrnutá z dôvodu vecnej obsiahlosti a bude zminimalizovaná

a právnu pomoc advokáta.

Klasickým typom právnej pomoci je zastupovanie alebo poradenstvo advokáta. 26

Advokát nám môže poskytnúť aspoň základné rady zadarmo,27 môže sa s nami dohovoriť na

zaplatení odmeny až v prípade úspechu vo veci apod. Tieto skutočnosti vychádzajú zo zákona

o advokácii. 28 Podľa tohto zákona môže advokát poskytnutie právnej pomoci odmietnuť. Ak

však bol na toto určený advokátskou komorou táto možnosť mu odpadá (§ 18 a nasledujúce).

Advokátska komora určuje žiadateľovi advokáta na základe jeho žiadosti. Žiadateľ musí

splniť podmienky stanovené vyhláškou29 a po vyrozumení advokátska komora určí rozsah

nároku na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci (alebo pomoci za zníženú odmenu) a pridelí

mu advokáta. Tento nárok môže byť žiadateľovi priznaný až po nepridelení advokáta súdom

a nie je v praxi častý. Zákon navyše pamätá na to, že pre advokáta daný spôsob predstavuje

26 Advokátom rozumieme fyzickú osobu zapísanú v registri vedenom Českou advokátskou komorou. Databáza
advokátov je dostupná aj na: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx .
27 Na právnu pomoc je dobré sa obrátiť aj keď vzniká obava, že na zaplatenie služieb advokáta nemáme dostatok
finančných prostriedkov pretože môžeme naraziť na advokáta, ktorý nám bude ochotný poskytnúť právne služby
úplne zadarmo alebo za zníženú odmenu.
28 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
29 Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o
určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu.

http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx
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čistú stratu a obsahuje ustanovenie o tom, že sa advokáti budú v takomto prípade prideľovať

rovnomerne.

Podľa § 22 zákona sa výkon advokácie uskutočňuje spravidla za odmenu a tak záleží

na vôli advokáta či poskytne právnu pomoc bezplatne. Z obrázka č. 2.2 a zákona  o advokácii

však vyplýva, že advokát môže poskytnúť právnu pomoc bezplatne aj „z donútenia.“ Súd

môže advokáta klientovi určiť a následne sa tak môže stať aj Advokátskou komorou. Ak

určuje advokáta súd a klient žiada o BPP alebo o právnu pomoc za zníženú odmenu nastávajú

inštitúty, ktoré sú rôzne pre každé konanie. Aj pre toto je vhodné nastoliť poriadok v systéme

poskytovania BPP v ČR a sceliť ho do jednej normy. Aké formy poskytnutia pomoci v konaní

v Česku existujú je opísané následne.

Bezplatná právna pomoc počas konania

Ak už sme účastníkom súdneho konania (občianskoprávneho, trestného ako podozrivý,

obvinený, obžalovaný alebo ako poškodený, správneho konania súdneho a pod.) alebo vieme,

že vec je potrebné riešiť súdnou cestou, a nepodarilo sa nám zaistiť si pomoc právnika

z vlastných zdrojov budeme postupovať tak aby nám súd ustanovil právneho zástupcu,

ktorým spravidla býva advokát.30 Ten nás potom bude zastupovať bezplatne alebo za zníženú

odmenu.31 V rôznych konaniach však môžeme žiadať o rôzne úľavy v poskytovaní právnej

pomoci, a preto je vhodné zmieniť sa o každom osobitne, tak ako tomu je následne. A pre

ďalšie nastolenie porovnávacieho faktu už na tomto mieste píšeme, že v správnom konaní

neexistuje inštitút, ktorým by žiadateľ mohol uplatniť svoj nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Občianske súdne konanie a BPP

V texte bolo spomínané, že medzinárodné dokumenty priznávajú rovnosť osôb v konaní pred

súdmi. Toto právo v sebe samozrejme prebrala aj Ústava a Listina a keďže je to predpis

hierarchicky na vyššej úrovni ako Občanský soudní řád32 ten toto právo musel, a aj prebral do

svojich ustanovení. Nehovoriac o tom, že zásada rovnosti účastníkov v konaní pred súdom je

jedno z najtypickejších pre dané občianske súdne konanie. Pre predstavu nám nasledujúci

obrázok (2.3) zhrnie inštitúty poskytovania BPP v občiansko-súdnom konaní v ČR. Tie si

následne bližšie rozoberieme.

30 Ale nie je to pravidlo a rozdiely sú aj vzhľadom na typ konania.
31 V niektorých prípadoch mu bude odmenu spätne hradiť štát.
32 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Obrázok 2.3: Inštitúty poskytovania BPP v občiansko-súdnom konaní.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Konkrétnym inštitútom pre uplatnenie zásady rovnosti v konaní pred súdom je napr. obsah §

30 ods. 1 o. s. ř. Ten určuje právo účastníka konania na ustanovenie právneho zástupcu, ak o

to súd požiada a za predpokladu, že bol účastník súdom oslobodený od súdnych poplatkov.

„Ustanovením § 30 se realizuje právo na právní pomoc zaručené Listinou.“ 33

Oslobodenie od súdnych poplatkov je upravené v § 138 o. s. ř. Jeho presné znenie je

nasledovné:

(1) Na návrh muže předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od

soudních poplatku, odůvodňuji-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě

bezúspěšné uplatňovaní nebo bránění práva. Nerozhodne-li předseda senátu jinak,

vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před

rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

(2) Přiznané osvobození předseda senátu kdykoliv odejme, popřípadě i se zpětnou

účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka

osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovali.

33 WINTEROVÁ, Alena a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 2. vyd. Praha: Linde, 2005.
s. 63. ISBN 80-7201-551-6.

V občiansko-súdnom konaní môžeme žiadať o :

oslobodenie od súdnych
poplatkov

ustanovenie zástupcu pre
konanie

ustanovenie zástupcu
ešte pred zahájením

konania

spísanie návrhu priamo
na súde
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(3) Byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatku ustanoven zástupce, vztahuje se

osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu

za zastupování.34

Oslobodenie od súdnych poplatkov je v praxi relatívne častým typom uplatňovania práva na

právnu pomoc. Jeho priebeh je nasledovný. Ak som žiadateľom tak musím vyhotoviť žiadosť

na oslobodenie od súdnych poplatkov a taktiež o potvrdení majetkových príjmoch (pozri

prílohu č. 1 a 2). Na ten mi súd odpovie a ak náhodou záporne, mám možnosť sa odvolať.

Proti zamietavému vyjadreniu sa na odvolanie neexistuje iný prostriedok ako súdny poplatok

zaplatiť. Na rôznych internetových portáloch prebiehajú diskusie o výškach súdnych

poplatkov a o priznávaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Zo strohého preštudovania

týchto zdrojov môžeme usúdiť, že táto pomoc je uznávaná súdmi z väčšinového podielu a čo

sa týka výšky súdneho poplatku reakcie sú závislé na jeho výške.

K inštitútom, ktoré poskytnú právnu pomoc ešte pred zahájením konania je treba

povedať, že sú relatívne a záležia na rozhodnutí súdu. Deje sa tak preto, že v príslušnom

predpise o týchto prostriedkoch zmienka nie je. Avšak ak súd uzná, že na základe žiadosti,

ktorá je podaná pred zahájením konania je právne relevantné uznať ju pretože by ju uznať

musel počas konania napĺňa tak základné právo jedinca na spravodlivé súdne konanie.

V konaní pred správnym súdom

Podobné ustanovenia ako v občianskom súdnom poriadku obsahuje tiež správny poriadok,35

ktorý stanovuje v § 35 odsek 8, že predseda senátu na návrh môže ustanoviť uznesením

zástupcu, ktorým môže byť aj advokát. Ôsmy odsek nepriznáva žiadateľovi právny nárok na

vymenovanie zástupcu, záleží na súde, ako sa rozhodne. Podmienky existencie predpokladov

k oslobodeniu od súdnych poplatkov musia byť splnené obdobne. Štát však hradí hotové

náklady iba advokátom, notárom, patentovým a daňovým poradcom. Teda subjektom, ktoré

vznikli podľa osobitných predpisov.

Keďže mnoho z konkrétnych podôb poskytnutia úľavy v právnej pomoci sa vo svojej podstate

zhoduje nebudeme každý podrobne popisovať. Tak, aby mal čitateľ prehľad boli vpisované

rôzne prípady a situácie, v ktorých za splnenia rôznych podmienok nastal nárok na

34 WINTEROVÁ, Alena a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 2. vyd. Praha: Linde, 2005.
s. 293. ISBN 80-7201-551-6.
35 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
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poskytnutie právne pomoci zadarmo, alebo za zníženú odmenu. Aj v nasledujúcich konaniach

opíšeme pár vybraných možností ale pre potreby tejto práce nie je potrebné ba ani vhodné aby

sme rozoberali každú zvlášť. Čo je podstatné, že síce možnosti existujú, ale ich dostupnosť

pre nefundovaného človeka a administratívna náročnosť je dosť odpudzujúca. Obrázok č. 2.4

nám zjednodušil pohľad na formy poskytnutia BPP v konaní pred správnym súdom ČR.

Obrázok 2.4: Formy poskytovania BPP v konaní pred správnym súdom ČR.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Trestnoprávne konanie

Tak ako poznáme z rôznych seriálov je pravda to, že každému je priznané právo na advokáta

a ak si ho nemôžeme dovoliť súd nám ho pridelí. Toto právo vychádza už z ústavy, ktorú sme

už opísali a tak vieme že obvinený 36 má právo aby sa pred súdom hájil sám alebo

prostredníctvom zástupcu, a ak si ho nemôže dovoliť nemôže tým byť dotknuté jeho právo na

spravodlivé konanie. Toto konštatovanie potvrdzuje § 2 trestního řádu37: „Ten, proti němuž se

trestní řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné

36 Účastník trestnoprávneho konania.
37 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisu.
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uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním

řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.“

V trestnom konaní je konkrétny inštitút poskytnutia BPP upravený napr. v trestnom

poriadku. Podľa § 33 ods. 2 má obvinený, ktorý nemá dostatok prostriedkov na vlastnú

obhajobu, právo na ustanovenie obhajcu. Obvinenému môže byť obhajca ustanovený jednak

na základe žiadosti, tak bez nej, v prípravnom konaní na návrh prokurátora. Ustanovenie

obhajcu bez žiadosti sa deje v prípadoch nutnej obhajoby. Osobou obhajca môže byť len

advokát.

Druhým inštitútom je napr. ustanovenie právneho zástupcu – splnomocnenca podľa §

51 trestného poriadku v prípade, že preukáže, že nemá dostatok prostriedkov na úhradu

nákladov zvolenému splnomocnencovi. Splnomocnenec bezplatný, alebo za zníženú odmenu

je v prípravnom konaní stanovený sudcom, pred súdom predsedom senátu. V obrázku č. 2.5

sú spracované možnosti právnej pomoci v tomto type konania.

Obrázok 2.5: Možnosti právnej pomoci v trestno-právnom konaní.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Konkrétnych podôb ako získať pomoc v určitom konaní nie je málo. Je však naivné myslieť

si, že každá osoba musí mať dokonalé právne vzdelanie aby mohla svoje práva užiť. Aj tento
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problém nenapomáha ku kvalitnému systému BPP a je potrebné ho riešiť. K systému musí

patriť aj dobrá informovanosť, aby jeho funkčnosť nevyšla nazmar.

Konanie o ústavnej sťažnosti

O ústavnej sťažnosti sa koná v prípadoch, keď sa domnievame, že rozhodnutím súdu bolo

porušené naše z ústavy vychádzajúce základné právo. V tomto type konania existuje zásada,

že účastník konania pred Ústavným súdom musí byť zastúpený advokátom. A najmä preto v

tomto prípade viac ako inokedy musí byť zavedený mechanizmus, ktorý by umožňoval

prístup k Ústavnému súdu aj osobe, ktorá na zastúpenie advokátom nemá dostatok finančných

prostriedkov. Na túto potrebu reaguje zákon č. 182/1993 Sb., O Ústavním soudu. Podľa § 83

daného zákona je možné rozhodnúť, že náklady na zastúpenie sťažovateľa v prípade, že to

odôvodňujú jeho osobné a majetkové pomery,38 hradí čiastočne alebo úplne štát. Podmienkou

je, že ústavná sťažnosť nebola odmietnutá a sťažovateľ podal návrh na ustanovenie

bezplatného zástupcu pred prvým ústavným pojednávaním. Náklady zastúpenia hradí Ústavný

súd zo svojho rozpočtu.

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, zákon o ústavnom súde priznáva ochranu

nemajetným až vo chvíli, keď nedošlo k odmietnutiu podanej sťažnosti. Sťažovateľ teda nemá

priznanú bezplatnú právnu pomoc od okamihu, kedy chce začať konanie o ústavnej sťažnosti,

ale až v okamihu, keď je sťažnosť podaná a prijatá, hoci je stanovené povinné zastúpenie

advokátom už pri podaní ústavnej sťažnosti.

Aj na tomto prípade môžeme badať zložitosť a nedobrú prepojenosť úprav BPP. Hoci

sa zákon odvoláva na iný predpisy a problém sa súdnou cestou riešiť dá myslime si, že

jednoduchou a hlavne jednotnou úpravou by sa dalo všetkému napomôcť.

2.3.3 Bezplatná právna pomoc vo veciach mimo konania

Ako názov napovedá BPP mimo konania predstavuje všetky formy právnej pomoci okrem tej,

ktorá sa odohráva na súde alebo inej inštitúcii prostredníctvom priameho zastupovania.

Bezplatnú právnu pomoc mimo konania využijeme najmä, ak sa potrebujeme

zorientovať vo svojej právnej situácii, ak nemáme predstavu o svojom právnom postavení,

38 Najmä ak nemá dostatočné prostriedky na platenie nákladov spojených so zastúpením.
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alebo nevieme, na aký štátny orgán sa obrátiť. Taktiež ak napr. nerozumieme písomnosti

doručenej od súdu alebo správneho orgánu alebo potrebujeme obdobnú spísať.

Obrázok 2.6: BPP mimo konania.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Bezplatnú právnu pomoc mimo konania (ak ste neuspeli u advokáta) poskytujú najčastejšie

mimovládne organizácie (viď obr. 2.6), akými sú napríklad občianske poradne, poradne

odborových organizácií, spotrebiteľské poradne apod. Pokiaľ sa ukáže, že aj pre právnu

pomoc mimo konania potrebujeme služieb advokáta alebo v prípade, že nenájdeme žiadnu

poradňu, ktorá by sa nám venovala, môžeme požiadať o určenie advokáta Českou

advokátskou komorou. Tá poskytuje právnu pomoc osobám, ktoré sa nemôžu z rôznych príčin

domôcť právnej pomoci advokátom v dvoch formách:

- jednak v rámci právnej úpravy obsiahnutej v § 18 ods. 2 zákona o advokácii39 a

- jednak v rámci výkonu verejne prospešnej činnosti organizovaním bezplatných právnych

porád v jednotlivých regiónoch.40

39 Viď 2.3.2.
40 Ako sa píše na stránkach českej advokátskej komory ich regionálne strediska sa okrem iného podieľajú na
zaisťovaní právnej pomoci osobám, ktoré sa nemôžu domôcť poskytnutia právnych služieb advokátom. Pre
advokátov je povinnosťou podieľať sa na projektoch smerujúcich k presadzovaniu alebo obhajobe ľudských práv
a slobôd bez nároku na odmenu., čo vyplýva z čl. 18 uznesenia predstavenstva č. 1/1997 Vestníku, ktorým sa
stanovujú pravidla profesionálnej etiky advokátov.
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právnu pomoc :
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Českú advokátsku komoru
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2.4 Záverom k systému BPP v ČR

V Českej republike k poskytovaniu BPP významne napomohlo združenie s názvom Pro bono

aliance. Jedná sa o združenie, ktoré je známe aj pod skratkou PILA.41 V rámci projektov,

ktoré toto združenie realizuje sa jeho členovia snažia podporiť výkon advokácie aj ľudským

smerom, aby tak napomohli k správnemu fungovaniu spoločnosti. Za najvýznamnejšie

a veľmi dôležité pre vypracovanie tejto práce považujeme webové portály, ktoré s rôznou

podporou spravuje toto združenie.42 Ich  preštudovaním si urobíte najlepší obraz o tom, ako

funguje BPP v ČR a abstrakt vám bol predostretý touto prácou.

O poskytovaní BPP naprieč štátmi EU sa rozhoduje podľa zákona o poskytovaní BPP

v cezhraničných sporoch. Jeho ustanovenia sme do práce nezahrnuli napriek tomu, že sa

Európa zjednocuje. Tento zákona je aplikáciou smernice, o ktorej už pojednávané bolo a preto

sa odkazujeme na tento text. Čo však považujeme za nutné zdôrazniť, že žiadateľom o právnu

pomoc v tomto prípade môžeme byť v len v dvoch prípadoch. Za prvé keď o spore rozhoduje

súd na území napr. ČR a jedna strana konania má trvalé bydlisko v inom štáte EU. A za druhé

v situácii práve opačnej. Taktiež je vhodné upozorniť, že tento zákon rozumie sporom taký,

ktorý vyplýva z občianskoprávneho alebo obchodného vzťahu.

Roztrieštenosť a zložitosť systému poskytovania BPP v Českej republiky sme sa

snažili nastoliť vo viacerých kapitolách a jeho konečné zhodnotenie si ponecháme na kapitolu

s č. 4. Aby sme tak mohli urobiť a porovnať systém so Slovenskom, čo je cieľom mojej práce,

pozrieme sa teraz na Slovenskú stranu problému.

41 Public Interest Lawyers Association.
42 www.probonocentrum.cz , www.probonoaliance.cz , www.potrebujipravnika.cz
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3 Centrum právnej pomoci Slovenskej republiky

Slovenský právny poriadok umožňuje dve cesty poskytovania bezplatnej právnej pomoci.43

Prvou možnosťou je zaistenie bezplatnej právnej pomoci klasicky, pomocou súdnej sústavy a

druhou možnosťou je jej zaistenie na základe zákona číslo 327/2005 Z. z., o poskytovaní

právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.44

Tak ako sme neraz upozorňovali v Českej republike doposiaľ chýba odpovedajúca

právna norma komplexne upravujúca bezplatnú právnu pomoc. Tvorcovia slovenských

zákonov riešili túto tému už pred niekoľkými rokmi a zákon upravujúci túto problematiku na

Slovensku vznikol už v roku 2005 pričom účinnosť nadobudol prvého januára 2006. Od vtedy

zákon prešiel novelizáciami a úpravami, ktoré boli vynútené aj právnou praxou. Tieto

skutočnosti majú napomôcť k dokonalejšiemu fungovaniu celej inštitúcie Centra právnej

pomoci. Ako organizácia funguje a čo je jej prínosom pre štát, sa dozvieme v celej

nasledujúcej kapitole. Aby sme však boli úplný budeme postupovať opäť od dokumentov

s najvyššou právnou silou a dopracujeme sa tak k hlavnej téme tejto časti diplomovej práce.

3.1 Právo na bezplatnú právnu pomoc na Slovensku

V nasledujúcej stati sa budeme venovať základným právam každého občana Slovenskej

republiky, ktoré mu sú garantované Ústavou Slovenskej republiky45, Listinou základných

práv a slobôd, 46 od ktorých sa následne odrazíme do hlbšieho rozboru skutočností

o poskytovaní BPP na Slovensku. Taktiež vytknem niektoré súvislosti v súvisiacich

zákonoch. Nakoľko sme už o medzinárodnom aspekte týchto práv čítali v predošlých

kapitolách, 47 nebudeme sa opakovať a v prípade nutnosti podotknem niektoré dôležitosti

priamo v texte.

43 Označovaný aj ako duálny systém štátom zaisťovanej právnej pomoci.
44 Zákon 327/2005 Z. z.,o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
45 Zákon číslo 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v platnom znení.
46 Ústavný zákon 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon
Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vplatnom znení.
47 Viď kapitola 2.1.

www.probonocentrum.cz
www.probonoaliance.cz
www.potrebujipravnika.cz
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Listina základných práv a slobôd

Základným dokumentom na ochranu ľudských práv na Slovensku je popri Ústave a iných

zákonoch aj Listina základných práv a slobôd. Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa

uvádza Listina základných ľudských práv a slobôd do Slovenského právneho poriadku, bol

prijatý v roku 1991. Tento dokument vychádza z medzinárodných zmlúv a to najmä zo

Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Sú tu zakotvené základné práva a slobody ľudí. Avšak

po prijatí Ústavy Slovenskej republiky je problematika základných práv a slobôd upravená

takmer totožne v druhej hlave Ústavy. Aj napriek tomu Listina základných ľudských práv a

slobôd ostáva v platnosti a tvorí súčasť právneho poriadku SR.

Na základe vyššie popísanej skutočnosti sa nebudeme hmotnou náplňou Listiny

základných práv a slobôd zaoberať a prenechám jej obsah na nasledujúci text o Ústave

Slovenskej republiky.

Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj Ústava) je členená do deviatich Hláv. V článku 1 ods. 2

sa ustanovuje, že Slovenská republika dodržiava medzinárodné zmluvy a práva, ktorými je

viazaná a tým utvrdzuje svoju účasť vo vyšších integrálnych celkoch a medzinárodných

organizáciách. To znamená, že uznáva aj tie zmluvy a inštitúty, ktoré napomáhajú pri

utváraní, poskytovaní a rozvoji všetkých foriem bezplatnej pomoci, teda tej o ktorej je táto

práca. Tým som pre názornosť spojil Všeobecnú deklaráciu ľudských práv s Ústavou.

Pre potreby tejto práce musíme ozrejmiť určité skutočnosti nachádzajúce sa v druhej

hlave Ústavy tak ako to už bolo spomínané. V tej sa nachádzajú takmer totožné ustanovenia

o základných právach a slobodách z piatej hlavy Listiny základných práv a slobôd. Jej názov

je prostý - Základné práva a slobody. V tejto hlave je zdôraznené, že ľudia sú si rovní,

slobodní v dôstojnosti i právach bez ohľadu na pôvod, rasu, pohlavie, majetok a iné.

Základné práva sú nescudziteľné, neodňateľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. A nikoho

nemožno preto zvýhodňovať či naopak. Už na tomto mieste sa ponúka zamyslenie nad tým,

prečo by mal byť niekto v otázke právnej pomoci zvýhodnený pred druhým.

V nasledujúcich článkoch sa dopracujeme aj k právu každého, kto je v hmotnej núdzi,

na zabezpečenie takých podmienok, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu základných

životných podmienok. Taktiež k právu byť zastupovaný, a teda na právnu pomoc v konaniach
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pred súdmi, alebo sa zastupovať sám. Z daného vyplýva, že bezplatnou obhajobou pred

súdom môže byť aj tá svojpomocná. Zaujímavosťou je, že Ústava neprebrala ods. 3 čl. 40

Listiny, ktorý znie: „Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu

obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu. Ak si obhajcu

nezvolí, hoci ho podľa zákona musí mať, ustanoví mu ho súd. Zákon ustanoví, v ktorých

prípadoch má obvinený právo na bezplatnú pomoc obhajcu.” Toto ustanovenie Ústava

skrátila a vypustila druhú časť. Aj preto je opodstatnené, že Listina je súčasťou právneho

poriadku SR.

V texte práce sme sa mohli dočítať o práve na právnu pomoc, ktoré nám je priznané

z mnohých dokumentov. Podľa naposledy opisovanej Ústavy Slovenskej republiky: „každý

má právo na právnu pomoc v riadení pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi

verejnej správy od počiatku riadenia a to za podmienok stanovených zákonom.“48 Zákon číslo

327/2005 Z. z., o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi má zabezpečiť

aplikáciu tohto ustanovenia v praxi a umožniť tak reálny prístup k ústavou garantovaným

právam občanov. Ďalším cieľom tohto zákona bola harmonizácia práva Slovenskej republiky

s právom EU (jedná sa o smernicu číslo 2003/8/ES o zlepšení prístupu k spravodlivosti

v cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel pre právnu pomoc

v týchto sporoch). Právo na právnu pomoc nám je garantované dostatočne ako je tomu v praxi

je otázkou pre ďalší text. Radi by sme však zjednotili právne predpisy o BPP do

nasledujúceho obrázka (č. 3.1).

Obrázok 3.1 Hierarchia právnych dokumentov o BPP
Zdroj: Vlastné spracovanie.

48 Čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení.

Medzinárodné
dokumenty
(Dohovor,
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Inštitúcia
(Centrum

právnej pomoci)
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3.2 Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci (ďalej aj CPP) je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je

zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu

využívať existujúce právne služby. Centrum právnej pomoci bolo zriadené zákonom č.

327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.49 „Účelom tohto

zákona je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v

rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej

núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv, v

azylových veciach alebo v konaní o administratívnom vyhostení podľa osobitného predpisu a

prispieť k predchádzaniu vzniku právnych sporov.“50 Zriaďovateľom centra je Ministerstvo

spravodlivosti Slovenskej republiky. Poskytovaním právnej pomoci sa tak štát skrz Centrum

snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu. Centrum poskytuje právnu pomoc

vo vnútroštátnych sporoch  všetkým fyzickým osobám. V cezhraničných sporoch sa poskytuje

všetkým fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území  členského

štátu Európskej únie s výnimkou Dánska. Zákon ukotvuje inštitucionálne zaistenie právnej

pomoci, podmienky, za ktorých je bezplatná pomoc poskytnutá a postup pri jej uplatňovaní.

Všetky zákonné podrobnosti rozoberieme následne.

3.2.1 Pôsobnosť Centra právnej pomoci

Po čerstvej novelizácii úpravy poskytovania bezplatnej právnej pomoci sa v zákone taxatívne

určuje v akých záležitostiach Centrum poskytuje právnu pomoc (v § 3 – pôsobnosť zákona).

Skutočnosti o CPP sú vypracované aj v informačnom letáku, ktorý je dostupný na stránkach

Centra.51 Z tohto informačného letáku a aj zákona budeme využívať mnohé informácie. Je

potrebné zmieniť sa o tom už na tomto mieste, nakoľko literatúra v danej oblasti nie je

dostupná.

Centrum poskytuje právnu pomoc:

A) vo vnútroštátnych sporoch vo veciach:

49 Zákon 327/2005 Z. z., o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
50 § 1 čl. 1 zákona č. 327/2005 Z.z., v platnom znení.
51 CENTURM PRÁVNEJ POMOCI. Potrebujem právnu pomoc, ale nemám prostriedky na jej zabezpečenie
[online]. 1. 1. 2012 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://legalaid.sk/system/files/info_material_1_1_2012.pdf
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a. občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany

spotrebiteľa),

b. rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy),

c. pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných

podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.),

d. obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy

o vkladovom účte),

e. v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie

rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.),

f. v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

B) v cezhraničných sporoch v občianskoprávnych, rodinnoprávnych a

pracovnoprávnych veciach a aj vo veciach obchodnoprávnych,

C) v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v

konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom

Slovenskej republiky.

Zákon v danom paragrafe vymedzuje aj náležitosti týkajúce sa prepojenia predpisu

s medzinárodnými zmluvami a pôsobnosti zákona na fyzické alebo právnické osoby. Tento

paragraf sa výrazne menil poslednou novelizáciou, ktorá vošla do platnosti prvý dňom tohto

roku. Hlavným rozdielom je rozšírenie pôsobnosti centra vo všetkých troch aspektoch

poskytovania BPP.

3.2.2 Podmienky poskytnutia právnej pomoci

Zákon rozlišuje dva momenty, kedy žiadateľ môže získať právnu pomoc Centrom. Pre

prehľadnosť ich spracovávame do názorného obrázka č. 3.2 a následne si vysvetlíme pár

nezrovnalostí.

http://legalaid.sk/system/files/info_material_1_1_2012.pdf
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Obrázok 3.2 Zjednodušené podmienky poskytnutia právnej pomoci
Zdroj: vlastné spracovanie.

Materiálna núdza

Tento pojem je v zákone úplne nový a netreba si ho zamieňať s pojmom hmotná núdza.52 V

stave materiálnej núdze sa nachádzame vtedy, keď sme poberateľmi dávky a príspevkov k

dávke v hmotnej núdzi alebo náš príjem nepresahuje 1,6 násobok sumy životného  minima53 a

využívanie právnych služieb si nemôžeme zabezpečiť iným svojím majetkom. V súčasnej dobe

(po 1. júli 2011) sa plnoletá fyzická osoba posudzovaná samostatne nachádza v materiálnej

núdzi, ak jej príjem nepresahuje sumu 265,76 Eur.

52 Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú,
nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem
nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Podľa podľa§ 2 Zákona č. 599/2003 Zb., v platnom znení.
53 § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2004 Z. z.
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Príjem posudzovanej osoby

Posudzovanie toho, či sa osoba nachádza v stave materiálnej núdze je podmienené

hodnotiacimi faktormi. V § 7 je presne vymedzené aké príjmy môže žiadateľ mať aby splnil

podmienku maximálnej hodnoty materiálnej núdze:

- príjmy zo závislej  činnosti (napr. príjmy z pracovnoprávneho vzťahu  vrátane príjmov

z dohody o vykonaní práce alebo pracovnej  činnosti, atď),

- príjmy z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu (napr.

príjmy z poľnohospodárskej výroby, zo živnosti, príjmy z prenájmu, atď. ),

- príjmy z kapitálového majetku (napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, z

vkladov na vkladných knižkách, atď.),

- dávky dôchodkového poistenia, dávka v nezamestnanosti, dávka úrazového poistenia,

dávka garančného poistenia, nemocenské, peňažný príspevok za opatrovanie,

doktorandské štipendium, výživné,

- ostatné príjmy  (napr. príjmy z príležitostných  činností vrátane príjmov z príležitostnej

poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy z prevodu

vlastníctva nehnuteľností, z predaja hnuteľných vecí).54

Zrejmá bezúspešnosť sporu

Dôležitým inštitútom v zákone je aj obsah § 8 s názvom Zrejmá bezúspešnosť sporu, pretože

ak centrum konkrétny spor posúdi ako zrejme bezúspešný, nárok na právnu pomoc neprizná.

Ide najmä o prípady, kedy žiadateľ nevie označiť dôkazy na preukázanie jeho tvrdení, kedy sa

právo v dôsledku času premlčí,55 prípadne zanikne56.

Hodnota sporu

Hodnota sporu je ohodnotenie sporu v peniazoch. V tých, ktorých hodnotu možno vyčísliť sa

na priznanie právnej pomoci vyžaduje, aby táto čiastka presiahla sumu minimálnej mesačnej

54 Posudzuje sa čistý príjem žiadateľa.
55 Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v ustanovenej dobe.
56 Tzv. preklúzia práva.
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mzdy (pre rok 2012 je minimálna mzda 327,20 Eur). Splnenie podmienky stanovenej hodnoty

sporu sa nevyžaduje v sporoch, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť.

3.2.3 Postup pri udeľovaní právnej pomoci

Žiadateľ, ktorý si myslí, že spĺňa zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie právnej

pomoci musí vyplniť žiadosť (viď príloha č. 3), ktorá je prístupná na stránka www.legalaid.sk

alebo na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk. Táto nie je

spoplatnená a je zaslanie je možné buďto poštou alebo osobným doručením do kancelárie

centra právnej pomoci.57 V zákone sa tento proces konkretizuje v §10. Aby bola žiadosť o

poskytnutie právnej pomoci úplná, musí byť doplnená dokladmi preukazujúcimi príjmy ako

i majetok žiadateľa, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace. Pri vypĺňaní žiadosti je žiadateľ

povinný uviesť úplné a pravdivé údaje. Ak bude na vydanie rozhodnutia o žiadosti potrebné

ešte doložiť doklady, resp. doplniť údaje v žiadosti, centrum na toto upozorní a je potrebné

doklad alebo údaje po výzve centra v určenej lehote doplniť. O nároku na poskytnutie právnej

pomoci rozhodne centrum do 30 dní po doručení riadne vyplnenej a dokladmi doloženej

žiadosti. Proti rozhodnutiu centra je prípustné odvolanie na príslušný Krajský súd, a to v

lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.58 Centrum neprizná právnu pomoc žiadateľovi, ak

nesplní všetky podmienky inak ju prizná a žiadateľovi vzniknú konkrétne možnosti

poskytovania BPP v praxi.

Právna pomoc po priznaní nároku

Ak bol žiadateľovi priznaný nárok na poskytovanie právnej pomoci, má možnosť využiť

komplexné právne služby, ktoré zahŕňajú najmä:

- právne poradenstvo (konzultácie),

- pomoc pri mimosúdnych konaniach (napr. pri riešení sporov mediáciou 59 ktorú

zabezpečuje centrum),

57 V Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Žiline, v Prešove, v Tvrdošíne, v Liptovskom Mikuláši, v
Humennom, v Hlohovci, v Rimavskej Sobote, v Nových Zámkoch, vo Svidníku alebo v konzultačnom
pracovisku vo Veľkom Krtíši, v Čadci, v Prievidzi a v  Moldave nad Bodvou.
58 Porovnaj aj informačný materiál CPP.
59 Mediácia predstavuje neformálny spôsob riešenia sporov, pri ktorom sa účastníci sporu za asistencie tretej
nestrannej osoby snažia dospieť k obojstranne akceptovanej písomnej dohode, ktorá je pre obe strany záväzná.
Ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo je schválená ako zmier pred súdom, resp.

www.legalaid.sk
www.justice.gov.sk
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- spisovanie podaní na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.),

- zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom,

- vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné

uhrádzanie nákladov s tým spojených (uhrádzanie nákladov v cezhraničných sporoch

spojených s ustanovením tlmočníka, prekladom potrebných dokladov, prípadne s

náhradou cestovných nákladov zahraničnej oprávnenej osoby).

Zákon tieto inštitúty aj pomenováva a pre každý z nich určuje osobité pravidlá čo je logické

vzhľadom na predpokladaný počet žiadostí a možnosti ako zneužívať dobrý úmysel inštitúcie.

Po priznaní nároku na právnu pomoc je situácia, čo sa týka zastupovania v konaní pred súdom

následovná. Advokáta, mediátora alebo právnika Centra60 určuje po poslednej novelizácii

zákona Centrum. Proti určeniu osoby advokáta v prípade, že jeho kvalita samotných úkonov

v procese zastupovania nie je dobrá, je možné podať odvolanie.61 Za dôležité tiež budeme

považovať, že po tom, čo bol oprávnenej osobe rozhodnutím centra priznaný nárok na

poskytnutie právnej pomoci, ho centrum vyzve na uzatvorenie dohody o poskytovaní právnej

pomoci s poskytovateľom a taktiež na udelenie plnomocenstva  na úkony súvisiace s

poskytovaním právnej pomoci Centru alebo určenému advokátovi. Oprávnená osoba je

povinná spolupracovať s Centrom najmä v otázkach dokladania dokumentov potrebných pre

riadne ukončenie konania. Ohlasovať akékoľvek zmeny písomne buďto Centru alebo priamo

osobe poskytovateľa. A v neposlednej rade hradiť trovy súdneho konania v príslušnej výške

ak mi bol priznaní nárok na poskytnutie právnej pomoci so spoluúčasťou. Ostatné druhy

právnej pomoci sú výlučne vykonávané mimo súdneho konania a tieto si následne opíšeme.

Zákon ich pomenováva ako Predbežná konzultácia, Predbežná právna pomoc.

3.2.4 Predbežná konzultácia

Inštitút predbežnej konzultácie upravuje § 9 Zákona. O predbežnú konzultáciu môže požiadať

každá fyzická osoba. Poskytnutá jej bude v rozsahu maximálne jednej hodiny. Dôvody pre

poskytnutie zákon vymedzuje následovne:

rozhodcovským orgánom, možno na jej základe podať návrh na súdny výkon rozhodnutia inak návrh na
vykonania exekúcie.
60 Právnik CPP nie je to isté ako advokát.
61 Ak sa potvrdí oprávnenosť vôle prijímateľa právnej pomoci môže Centrum osobu vykonávanjúcu právne
úkony zmeniť.
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- FO chce podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci a nevie ako na to,

- potrebuje základnú právnu radu,

- alebo pomoc pri vypĺnaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Predbežná konzultácia sa poskytuje v jednej veci len jeden krát, čo indikuje nutnosť

premyslieť si, o čo budeme žiadať pri prijímaní predbežnej konzultácie. A to aj pre to, že za

poskytnutie jednej predbežnej konzultácie sa podľa zákona platí  poplatok vo výške 4,5 Eur.62

Predbežnú konzultáciu poskytuje právnik centra  alebo  ktorýkoľvek advokát, ktorý sa

zaoberá problematikou týkajúcou sa daného prípadu s prihliadnutím na jeho.

3.2.5 Predbežná právna pomoc

Podľa § 11 príslušného zákona je predbežná právna pomoc, pomoc pred samotným

rozhodnutím o nároku na právnu pomoc. Predbežná právna pomoc nie je totožná s

predbežnou konzultáciou. Centrum poskytne predbežnú právnu pomoc na základe žiadosti

vždy,  ak hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty.63

Požiadanie o predbežnú právnu pomoc

O predbežnú právnu pomoc sa žiada vyplnením príslušnej časti v žiadosti o poskytnutie

právnej pomoci.64 Je však nutné počítať s tým, že podľa zákona, keď nastane stav kedy osoba

nespĺňa podmienky na priznanie nároku na jej poskytovanie, môžu jej byť dodatočne

vyúčtované trovy poskytnutej právnej pomoci.

3.2.6 Odňatie nároku na poskytnutie právnej pomoci

Poslednou novelizáciou zákona vošla v platnosť aj úprava § 14, ktorý taxatívne vymedzuje

situácie kedy centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, a síce:

a) oprávnená osoba neposkytuje centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi potrebnú

súčinnosť,

62 § 9 ods. 4 zákona číslo 327/2005 Zb., o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálne núdzi v platnom
znení.
63 Napr. lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti platobnému rozkazu atď.
64 Viď príloha č. 3.
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b) sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zistí, že oprávnená osoba sa nenachádza v

materiálnej núdzi,

c) oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní

nároku na poskytovanie právnej pomoci neuzavrie s centrom alebo určeným advokátom

dohodu, alebo s určeným mediátorom dohodu o začatí mediácie, alebo neudelí

plnomocenstvo centru alebo určenému advokátovi a nejde o prípad preukázanej

nečinnosti advokáta alebo jeho vzťahu k protistrane,

d) vyjde najavo, že nárok na poskytovanie právnej pomoci sa žiadateľovi priznal na základe

nepravdivých alebo neúplných údajov alebo

e) oprávnená osoba nevyhovie výzve Centra podľa §13 do ôsmych dní. 65

3.2.7 Poskytovanie právnej pomoci v cezhraničných sporoch

Tak ako v Českej republike, tak aj na Slovensku bola implementovaná smernica

o cezhraničných sporoch z pôdy EU do vnútroštátneho práva. Tak ako sme už spomínali, na

Slovensku sa tak stalo zákonom 327/2005 Zb., ktorý celú problematiku zjednotil. U našich

susedov osobitým predpisom.

Právna pomoc poskytovaná v cezhraničnom spore zahŕňa niektoré inštitúty navyše,

okrem tých ktoré sme si už opísali. Informačný materiál Centra tieto zjednodušuje

následovne:

a) ustanovenie tlmočníka,

b) zabezpečenie prekladu dokladov vyžadovaných súdom alebo príslušným orgánom, ktoré

boli zahraničnou osobou predložené a sú nevyhnutné na rozhodnutie vo veci,

c) náhradu nevyhnutných cestovných nákladov zahraničnej oprávnenej osoby, ktoré vznikli

v súvislosti s jej cestou z miesta bydliska alebo obvyklého pobytu, ak je potrebná jej

prítomnosť pred príslušným súdom.

65 Proti rozhodnutiu Centra o odňatí právnej pomoci  je možné odvolať sa v lehote 15 dní od doručenia
rozhodnutia na príslušný krajský súd.
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Cezhraničné spory sa posudzujú v závislosti na tom, v ktorej krajine sa má konať vo veci.

Podľa toho sa menia aj pravidlá pri poskytovaní takejto pomoci a aj jej obsah. taktiež tak robí

príslušný zákon na Slovensku aj ČR.

Príslušným súdom na rozhodovanie vo veci je súd Slovenskej republiky.

Ak má osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci bydlisko alebo trvalý pobyt v inom

členskom štáte a príslušným súdom pre rozhodovanie vo veci je súd SR bude sa postupovať

vo veci podľa § 17 až 21 zákona.

V takýchto prípadoch sa so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci môže na Centrum

obrátiť ktorákoľvek fyzická osoba, ak má bydlisko alebo obvyklý pobyt na území iného

členského štátu a preukáže splnenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci. Centrum o

žiadosti rozhodne do 60 dní od doručenia alebo od jej postúpenia príslušným orgánom

členského štátu. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jej doručenia na

príslušný krajský súd. Právna pomoc sa neposkytuje, ak o uznanie alebo výkon cudzieho

rozhodnutia o výživnom alebo o výkon rozhodnutia slovenského súdu o výživnom požiadala

fyzická osoba mladšia ako 21 rokov prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu

ochranu detí a mládeže. 66 Ostatné náležitosti sú rovnaké alebo veľmi podobné s osobou

tuzemskou a taktiež sa podľa toho koná v príslušnom spore.

Príslušným súdom je súd iného členského štátu EU

Ak žiadajúca strana o právnu pomoc má obvyklý pobyt v Slovenskej republike a súd, ktorý vo

veci koná má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie nastáva stav kedy sa o pridelení

právnej pomoci rozhoduje podľa § 22 až 25.

Pomoc centra bude spočívať v prijatí žiadosti tuzemskej oprávnenej osoby  o

poskytnutie právnej pomoci  a v jej postúpení príslušnému orgánu  členského štátu. Centrum

potvrdí žiadateľovi jej postúpení a zároveň poskytne osobe súčinnosť tak, aby žiadosť spĺňala

všetky náležitosti ustanovené právom príslušného členského štátu. Taktiež poskytne právne

poradenstvo v potrebnom rozsahu. Žiadateľ je povinný Centru oznámiť, či požiadal o

poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore priamo príslušný orgán iného členského

66 § 19 zákona č. 327/2005 Zb., v platnom znení.
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štátu, ktorý bude o žiadosti rozhodovať v súlade s právom tohto členského štátu, súčasne s

podaním žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore.

Aj v tomto prípade sa inštitúty poskytnutia právnej pomoci líšia od tých klasických avšak nie

natoľko, aby bolo nutné o každom z nich podrobne diskutovať. Tak ako sme zjednodušili

konkrétne prípady poskytnutia pomoci a vybrali len tie najdôležitejšie a ilustratívne, robíme

tak aj teraz. Pre potreby tejto práce je vhodné vedieť základy o niektorých a nie všetkých

a myslíme si, že sme tak učinili. Týmto uzatvárame poskytovanie právnej pomoci podľa

zákona 327/2005 Zb., a presúvame sa do oblasti súdnej ochrany práv občanov a ich nároku na

právnu pomoc.

3.3 Bezplatná právna pomoc zaisťovaná pomocou súdnej sústavy

Spoločným historickým vývojom oboch krajín je spôsobené, že mnoho právnych predpisov je

po rozdelení krajín obdobných. Tak ako sa však spoločnosť, a právo v nadväznosti na ňu

formuje, dochádza k rozličným právnym inštitútom, predpisom. Neraz bolo spomínané, že

práve zákon o poskytovaní BPP je veľkým rozdielom v poňatí právneho pohľadu na prax

v tejto oblasti na Slovensku a v ČR. Zatiaľ čo právny systém v Českej republike uznáva

poskytovanie práva za zníženú alebo žiadnu odmenu prostredníctvom viacerých predpisov

(každý pre rozličný druh konania, životnú situáciu) na Slovensku sa tak deje jedným

zákonom. Je však pravda, že právne predpisy platné pred zákonom 327/2005 Zb., ostali platné

v zneniach predošlých, a tak aj ony v sebe obsahujú paragrafy, ktoré zaručujú nárok na právnu

pomoc v konaniach pred súdmi alebo inú právnu pomoc.

Podobne ako v ČR sú základnými právnymi predpismi zakotvujúcimi právnu pomoc

v konaní pred súdom SR najmä Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok a Zákon o

advokácii. Rovnako ako v ČR je aj na Slovensku stále platný a účinný zákon číslo 99/1963 Z.

z., Občiansky súdny poriadok. 67 A do tretice zhoda je aj v čísle paragrafu (§ 30), ktorý

problematiku upravoval a upravuje v Čechách. Nakoľko však právna úprava OSP prešla

novelizáciou68 tento paragraf znie: „Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u

ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum

právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí.” Predpoklady upravuje paragraf 138

67 Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, v platnom znení.
68 Účinná od 1.1.2012.
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tak ako v o. s. ř. Jeho znenie opäť nie je rovnaké so znením paragrafu 138 o. s. ř. Zmenilo sa

poslednou novelizáciou o. s. p. Hlavné ustanovenia sú nasledovné:

a) účastník môže byť oslobodený od platenia súdnych poplatkov celkovo alebo z časti,

b) oslobodený môže byť len na návrh, a v návrhu musia byť pomery účastníka

dokladované69,

c) nesmie sa jednať o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie

práva,

d) oslobodenie  sa vzťahuje na celý proces (ak nerozhodne súd inak) má aj spätnú účinnosť,

e) oslobodenie sa vzťahuje aj na hotové výdaje zástupcu a jeho odmenu za zastupovanie

v tých prípadoch kedy bol účastníkovi zástupca ustanovený.

Hlavná osa paragrafu 138 ostala zachovaná a novelizáciou sa OSP odkazuje na zákon

o poskytovaní BPP. Ak teda splní účastník vyššie uvedené podmienky je mu ustanovený na

jeho žiadosť zástupca ak to je potrebné k ochrane jeho záujmov. O tejto možnosti musí súd

účastníka poučiť. Ďalšou odchýlkou je skutočnosť, že zástupcom môže byť iba osoba podľa

zákona 327/2005 Zb., (advokát, právnik Centra, viď vyššie). Táto úprava by mohla byť

inšpiráciou pre českú legislatívu pretože by tak došlo k posilneniu právnej istoty čo sa týka

osoby zástupcu. Rovnako tak sú vylúčené prípady určitej diskriminácie, pretože niekomu

môže byť určený advokát a inému iná osoba, čo môže účastník považovať za menej výhodné.

Taktiež v trestnom konaní existuje možnosť získať právnu pomoc bezplatne či za

zníženú odmenu. Slovensko prijalo na rozdiel od Českej republiky nový trestný kódex už pred

niekoľkými rokmi, obhajobu upravuje zákon číslo 301/2005 Z. z., trestný poriadok. Paragraf

40 tohto zákona umožňuje obvinenému, ktorý nemá dostatok prostriedkov na uhradenie trov

obhajoby požiadať o ustanovenie obhajcu z advokátov. Obvinený musí nedostatok finančných

prostriedkov preukázať. O ustanovení obhajcu rozhoduje v prípravnom riadení sudca a

v riadení pred súdom predseda senátu. Ustanoviť obhajcu je možno aj v prípadoch kedy

neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Pokiaľ by sa v priebehu riadenia zistilo, že obvinení

dostatok prostriedkov na uhradenie obhajoby má, ustanovená obhajoba je zrušená.

69 Tlačivom zverejneným na stránkach Ministerstva spravodlivosti alebo rozhodnutím podľa zvláštneho
právneho predpisu.
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Ustanovenie štandardne zaniká pri skončení trestného stíhania aj po zániku ustanovenia je

však obhajca oprávnení podať za obžalovaného žiadosť o milosť a o odklad výkonu trestu.

Zákon o advokácii70 bol zmenený v súvislosti s prijatím zákona o poskytovaní právnej

pomoci osobám v materiálnej núdzi. Zákon svojimi ustanoveniami (po novelizáciách) v § 87

presne vymedzuje povinnosti advokátov a ich delegovanie Slovenskou advokátskou komorou

pre prípady BPP. Toto umožnilo dodať Centru väčšie právomoci, o ktorých už bolo

pojednávané. Pre zdôraznenie je však dobré napísať, že Centrum deleguje poskytovateľov

BPP priamo zo zoznamov, ktoré vedie Komora.

Slovenské zákony, ktoré sa týkajú konaní pred orgánmi a zastupovaní osôb pred nimi sa

menia a prispôsobujú inštitúcii Centra právnej pomoci. Deje sa tak preto, aby nedochádzalo

k zdvojovaniu právnej úpravy a bolo teda jasné, ktorým právnym predpisom sa má daná

situácia posudzovať.  Preto si myslíme, že najvhodnejší závere tejto práce bude porovnanie

systému poskytovania BPP v Čechách a celkového pohľadu na inštitúciu Centra právnej

pomoci. Preto nebude zahrnutý pohľad na súdnu sústavu a jej možnosti.

3.4 Ostatné inštitúcie poskytujúce BPP na Slovensku

Tak ako aj v Českej republike fungujú aj na Slovensku inštitúcie, ktoré nesú prívlastok

neziskové. Niektoré sú zriadené na základe zákona a teda sú štátnymi organizáciami

a niektoré pracujú nezávisle na orgánoch vlády. Slovákom môže bezplatne pomôcť aj niektorá

z nasledujúcich inštitúcií, ktoré si následne bližšie rozoberieme:

A) Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,

B) Nadácia Charty 77,

C) Verejný ochranca ľudských práv.

Tieto organizácie môžu na základe zákonov alebo pomimo nich, a po splnení podmienok

poskytnúť žiadateľovi bezplatné právne poradenstvo. Každá z nich iba v určitom

vymedzenom okruhu a tak ako už bolo spomínané tak bezplatne .

70 Zákon č. 586/2003 Z.z., o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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3.4.1 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Pri ochrane našich ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú nám garantované v ústave,

nám môže napomôcť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej aj Stredisko).

Stredisko bolo zriadené na základe zákona a po podpísaní medzinárodnej dohody s OSN a

ostatnými zainteresovanými stranami71 . Stredisko funguje ako nezávislá právnická osoba,

ktorá plní úlohy v oblasti základných slobôd a ľudských práv a taktiež práv dieťaťa a

dodržiavania zásad rovnakého zaobchádzania. Stredisko má aj ďalšiu dôležitú úlohu, a síce

pôsobnosť strediska ako jedinej inštitúcie pre rovnosť. To znamená, že posudzuje zásady

rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona72.

Úloha Slovenského národného strediska pre ľudské práva

V nasledujúcom texte si rozoberieme hlavnú úlohu Strediska, ktorou je komplexné pôsobenie

v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa. Aby stredisko splnilo svoju

úlohu zameriava sa (podľa § 1 ods. 2) na tieto činnosti:

- monitoruje a hodnotí dodržiavanie práv podľa antidiskriminačného zákona,

- zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbií a antisemitizme

v Slovenskej republike,

- uskutočňuje výskumy a prieskumi na zhromažďovanie informácií a na ich ďalšie

využívanie z oblasti ľudských práv, základných slobôd vrátane práv dieťaťa,

- poskytuje služby v oblasti ľudských práv,

- ale najmä zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie.

Postup pri podávaní podnetu a poskytovaná pomoc

Podľa webovej stránky Strediska73 sa naň môže obrátiť každá fyzická alebo právnická osoba,

ktorá sa cíti byť diskriminovaná, a to podaním písomnej žiadosti stredisku alebo niektorému

z jeho organizačných pracovísk. Následne podklady sa doručujú buďto poštou, faxom, e-

mailom alebo osobne na stredisku. V návrhu je nutné vyplniť všetky dôležité skutočnosti a

pripojiť k nemu všetky potrebné informácie pre rozhodovanie v danej veci. Vyplývajúc

71 Dohoda z 9. Marca 1994 medzi Vládou Slovenskej republiky a Organizáciou spojených národov o zriadení
Slovenského národného strediska pre ochranu ľudských práv. Zákon číslo 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského
národného strediska pre ľudské práva v platnom znení.
72 Zákon číslo 365/2004 Z.z., o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblasitach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
73 www.snslp.sk
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z právomoci Strediska, následne na základe plnej moci, je sťažovateľ zastupovaný

pracovníkom Strediska alebo určeným advokátom. Všetky potrebné informácie o inštitúcii sú

dostupné na jej webovej stránke a pre doplnenie prikladáme v prílohe č. 2 formulár podania

podnetu k SNSĽP.

3.4.2 Nadácia Charty 77

Bezplatné právne poradenstvo poskytuje aj Nadácia Charty 77. Nadáciu Charty 77 založil

profesor František Janouch, vo Švédsku v roku 1978 za podpory medzinárodne známych

politikov a intelektuálov. Nakoľko vtedy exitoval spoločný štát nadácia podporovala jednu

republiku. Pre zaujímavosť dodávame, že po rozdelení sa nadácia v ČR zamerala na iné

potreby a podporuje iné smery spoločenského života ako je ten právny.74

Z informácii na webových stránkach nadácie je zaujímavé, že Slovenská Nadácia

Charty 77 po celý čas svojej existencie napĺňa jej odkaz v tom, že profesionálne poskytuje

občanom ochranu v oblasti ľudských práv. Prešla na profesionálnu úroveň a funguje ako

bezplatná advokátska a právna kancelária pre občanov, vypracúva legislatívne analýzy a

komentáre pre slovenskú legislatívu a exekutívu a spolupracuje s európskymi inštitúciami,

zverejňuje svoje stanoviská. Nadácia zamestnáva právnikov na plný úväzok, pracovníci

nadácie učia na právnickej a ekonomickej fakulte v Bratislave a Banskej Bystrici a sú navyše

absolventmi mnohých stáží v USA, Veľkej Británii, Kanade a v Rakúsku. V nadácii žiadajú a

dostávajú pomoc občania z celého Slovenska. Nadácia je vnímaná verejnosťou ako skutočný

ombudsmanský úrad, avšak s väčšími kompetenciami a zodpovednosťou, nakoľko zastupuje

občanov priamo v prípade potreby pred súdmi v Štrasburgu. Nadácia uspela aj v konaní pred

Ústavným súdom SR.

Nadácia Charty 77 funguje ako:

A) Občianska poradňa

Poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu v oblasti ochrany ľudských práv.

Stretnutie je možné dohodnúť si telefonicky alebo mailom. Poradenstvo ohľadom posudkov,

odpovedí a stanovísk poskytuje a to aj písomne. Po právnej analýze prípadu navrhuje možné

74 porovnaj na www.kontobariery.cz

www.snslp.sk
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riešenia, prípadne vypracuje potrebné dokumenty a podania. V nutných prípadoch poskytuje

odborný sprievod aj na príslušné inštitúcie alebo právne zastupovanie.

B) Poradňa pre mimovládne organizácie

C) Študijná poradňa

[Zdroj: www.charta77.sk]

3.4.3 Verejný ochranca ľudských práv

Jednou z podmienok vstupu Slovenskej republiky do EU bolo vytvorenie inštitútu

„ombudsmana“ alebo ako je nazývaný na Slovensku verejného ochrancu ľudských práv.

Tento inštitút bol zriadený na základe čl. 151a Ústavy Slovenskej republiky a zákona

o verejnom ochrancovi práv.75

Úrad predstavuje systém kontroly orgánov štátnej správy a v nadväznosti na to

základných práv občanov SR. Podľa spomínaného článku Ústavy je verejný ochranca

ľudských práv nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom

ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb

v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie,

rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených

prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb

pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu

fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému

ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.

Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý kto sa domnieva, že pri konaní,

rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené jeho základné práva a

slobody. Pod konaním a rozhodovaním orgánov verejnej správy môžeme rozumieť určitý

postup orgánov verejnej správy pri výkone ich pôsobnosti. Nečinnosťou je možné

charakterizovať nekonanie vtedy, keď orgán konať mal. Verejný ochranca práv preto môže

pomôcť v každodennom živote pred problémami s:

a) orgánmi štátnej správy (napr. ministerstvami, orgánmi miestnej štátnej správy,

v niektorých prípadoch aj súdmi a iné),

75 Zákon č. 564/2001 Z. z., o verejnom ochrancovi práv v platnom znení.

www.kontobariery.cz
www.charta77.sk
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b) orgány územnej samosprávy (obecné zastupiteľstvo, starosta, mestská polícia atď.),

c) právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a

povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy (napr.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS atď.).
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4 Porovnanie systémov na Slovensku a v Českej republike

V Českej republike sa problematikou poskytovania bezplatnej právnej pomoci nezaoberá

inštitúcia, ktorá by k tomu bola zriadená zákonom a bola by tak kontrolovaná a podriadená

verejnej moci. Tento stav nie je vyhovujúci, pretože medzinárodné dokumenty, ktoré právo na

právnu pomoc zaručujú a nadväznosti na ne aj vnútroštátne predpisy, toto doporučujú ba až

vynucujú. Je pravdou, že bezplatné právne poradenstvo má štát zaručiť akýmkoľvek, pre neho

vyhovujúcim spôsobom avšak roztrieštený systém v Českej republike nie je tým správnym

riešením. Neexistencia právnej úpravy tejto problematiky podmieňuje chaos v spoločnosti

a dôsledkom toho je, slabé vymáhanie práv občanmi v štáte.

Nakoľko sa verejná moc nedokázala zjednotiť a prijať odpovedajúcu úpravu preniesla

túto povinnosť aj na neštátne subjekty, ktoré ale žiadnu zodpovednosť niesť nemusia. Česká

republika zabezpečuje právo na ochranu v konaniach pred súdmi prostredníctvom súdnej

sústavy, a to množstvom inštitútov, ktoré sú pre každé konanie iné a každé je upravené

v inom procesnom predpise. Nie každý je právnym znalcom a od každého sa toto ani

nepožaduje, a práve preto by malo nastať zjednodušenie úpravy tejto problematiky prijatím

odpovedajúceho zákona tak, aby občan vedel kde, čo a ako.

Pokusom, ktorým sa Český parlament snažil o napravenie súčasného stavu, len

potvrdil vyššie zmienené vety. Ministerstvo spravedlnosti České republiky zverejnilo dňa

9.4.2004 návrh zákona o bezplatní právni pomoci. 76 Tento návrh bol aj schválený do

legislatívneho plánu Vlády ČR avšak nebol prijatý. Teraz sa pokúsime kriticky zhodnotiť

tento návrh, ktorý podľa nášho názoru nebol vhodným pre prijatie. Už v oddiely o účely

a predmete zákona je zmienené, že Přestože je stát tím, kdo tuto právní pomoc hradí,

neodpovídá za škodu způsobenou žadateli poskytovatelem právní pomoci. Je vidno, že sa štát

bojí toho ako by v praxi efektívne fungovalo toto poskytovanie a hlavne koľko by to stálo.

V pojmosloví sa mnohé názvy zhodujú s platným zákonom na Slovensku čo nie je až tak

podstatné ako to, že v konečnom dôsledku by systém po prijatí tohto návrhu bol rozdielny.

Prvým dôležitým rozdielom je rozlíšenie základnej úrovne poskytovania BPP (poradenstvo,

spisovanie listín, konzultácie,..) od rozšírenej (zastupovanie pred súdmi), čo hodnotíme

kladne. Ale rozdiel v tom kto by mal poskytovanie BPP vykonávať už problém vidíme. Túto

76 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Věcní záměr zákona o zajištení právní pomoci [online]. 9.4.2009.  [cit.
2012-19-4]. Dostupné z:http://bezplatnapravnipomoc.cz/_files/file/v%C4%9Bcn%C3%BD%20zam%C4%9
Br%20BPP%209_4_2009.pdf

http://bezplatnapravnipomoc.cz/_files/file/v%C4%9Bcn%C3%BD%20zam%C4%9
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otázku rieši Návrh následovne: „každý advokát může požádat o zápis do registru, ktorý by

malo viesť Ministerstvo spravodlivosti.“ Samozrejme, že advokát, ktorého výkon jeho

povolania živý si rozmyslí či sa do registra zapíše alebo nie. Nechceme týmto znehodnocovať

výsledok snahy o vytvorenie predpisu, ktorý by mal byť prijatý. V návrhu zákona ďalej

badáme, že do poskytovania BPP štát zapája aj neštátne neziskové organizácie, ktoré podľa

návrhu majú vynikající orientaci v okrajových sporech, jejichž  četný výskyt je sledován

zejména mezi osobami potenciálně oprávněnými podle tohoto zákona.77 Áno vývoj systému

je v ČR naviazaný aj na tieto subjekty ale znova máme pocit, že sa týmto štát zbavuje

zodpovednosti a v neposlednej rade aj financovania tejto činnosti. Návrh ďalej zapája do

poskytovania pomoci aj čakateľov a advokátskych koncipientov čo vyvoláva otázku či túto

prácu zvládnu. Návrh podľa nášho mienenia upravuje zložito aj podmienky, ktoré musí

žiadateľ splniť, aby mu bola pomoc schválená a ustanovuje tak mnoho situácii kedy sa zo

strany žiadateľa ale aj poskytovateľa stane, že v konečnom dôsledku k praxi vôbec nedôjde.

A nakoniec najväčším a najnedomyslenejším problémom je fakt, že podľa Návrhu by

o udeľovaní právnej pomoci mal rozhodovať súd. „Soud, který rozhoduje o přiznání právní

pomoci, si může vyžádat další informace, pokud jsou nezbytné pro rozhodování o přiznání

právní pomoci.“ Súd sa môže dostať do situácie kedy bude najskôr rozhodovať o pridelení

právnej pomoci. Následne o odvolaní sa, ak súd toto nepridelí. Ak sa stane, že po odvolaní

žiadateľ právnu pomoc obdrží, tak súd bude konať konečne o veci samej a to nehovoríme

o tom, že aj v tej sa nakoniec môže stať, že sa osoba odvolá proti rozhodnutiu. Návrh zákona

spomína aj problém financovania poskytovania právnej pomoci, kontrolných mechanizmov

a poistenia takejto pomoci. Je v niektorých otázkach nedôsledný a v niektorých popredu od už

prijatého zákona účinného na Slovensku.

Je teda otázkou či systém poskytovania BPP v Českej republike nepotrebuje

renesanciu a taktiež akým by sa mala poberať. Podľa nášho by sa tak malo stať a nie úplne

takým spôsobom, akým sa o to mal pokúsiť návrh zákona.

Na Slovensku sa poskytovanie BPP rozčlenilo na to proeurópske a klasické, ktoré sa

čím ďalej tým viac prispôsobuje a stráca. Po prijatí zákona o poskytovaní bezplatnej právnej

pomoci osobám v materiálnej núdzi sa upravujú normy, ktoré obsahovali inštitúty také ako sú

77 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Věcní záměr zákona o zajištení právní pomoci [online]. 9.4.2009.  [cit.
2012-19-4]. Dostupné z:http://bezplatnapravnipomoc.cz/_files/file/v%C4%9Bcn%C3%BD%20zam%C4%9
Br%20BPP%209_4_2009.pdf

http://bezplatnapravnipomoc.cz/_files/file/v%C4%9Bcn%C3%BD%20zam%C4%9
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platné v ČR tak, aby nedochádzalo k ich zdvojovaniu. Prechádza sa tak na jednotný systém,

ktorý pre nemajetných zabezpečuje rovnosť v práve voči ostatným. Tieto osoby nemajú

zložitý prístup k právnej pomoci a agenda inštitúcie Centra právnej pomoci sa stále rozmáha.

Aké efektívne je pôsobenie Centra je ťažko zistiteľné pretože sociálny dopad sa porovnať

s vynaloženými prostriedkami len ťažko dá.

Tým, že existuje snaha centralizovať túto pomoc do jedinej kontrolovateľnej inštitúcie

je vytvorený predpoklad, že vierohodnosť tejto inštitúcie naberie na kvalite a jej služby sa

môžu rozrásť, skvalitniť a zefektívniť. Dôkazom toho nech je novelizácia zákona platná od

začiatku tohto roka78 kedy sa právomoci Centra rozšírili.

Myšlienky a názory, ktoré Vám boli predostreté sú výsledkom subjektívneho pohľadu

na problematiku. Tak ako sa hovorí, že sto ľudí – sto chutí, je možné toto použiť aj na tomto

mieste. Problematika, ktorá je hlavnou náplňou tejto práce je zložitá z rôznych pohľadov.

Spoločenská zodpovednosť vládnucich osôb v protiklade k zodpovedným ľudom, ktorí takúto

pomoc nikdy potrebovať nebudú je určitým vodítkom. Je však diskutabilné či ten, ktorý

potrebuje právnu pomoc bezplatne, si ju nezaslúži a ten čo ju nevyužije, musí na ňu prispievať

v konečnom dôsledku zo svojich prostriedkov.

78 Zákon č. 332/2011 Z.z., z 13. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
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5 Záver

V závere práce zhodnotíme fakty o problematike poskytovania bezplatnej právnej pomoci

v oboch štátoch. Cieľom práce bolo porovnať systémy poskytovania BPP na Slovensku a v

Českej republike a fakt, že sa tak stalo, je pozitívnym momentom aj z toho dôvodu, že zdroje

pre vypracovanie textu boli zložito dohľadateľné.

Je nutné pozitívne vyzdvihnúť Českú republiku, ktorá je omnoho popredu so

spracovávaním odborných textov. Autori kníh sa v krajine neboja myšlienky sceliť do knižnej

podoby a poskytnúť aj iným pomôcku pri formovaní ich názorov. Taktiež je tomu v oblasti

celkového spracovania webových portálov. Slovenský občan sa podľa nás bude nadarmo

snažiť hľadať informačný materiál na stránkach centra právnej pomoci, keď ten sa nachádza

až na samom konci jednej z podstránok. Tímito metaforami sa autory snažil vyjadriť

nedostatočné produkovanie vhodných materiálov k naštudovaniu širokej verejnosti na

Slovensku. Je možné, že autor je až príliš ovplyvnený pobytom a porovnávaním svojej

vlastnej krajiny s tou, v ktorej študuje ale nebojí sa pozitívne zhodnotiť ľudskosť českého

občana a vyzdvihnúť ju na vyššiu úroveň, v porovnaní so slovenským.

O tejto skutočnosti sa presvedčíme aj podrobným naštudovaním spomínaných webov

spravovaných asociáciu PILA. Ich jednoduchosť a podrobnosť predurčuje prípadného

žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci bezplatne k tomu, aby informácie našiel. Naproti

tomu slovenské stránky www.legalaid.sk Centra právnej pomoci takpovediac sami podnecujú

človeka k predbežnej konzultácii priamo v Centre (za ktorú sa zo zákona platí), aby sa

dozvedel to čo by mu mohli ponúknuť stránky samotné.

Nastolenú problematiku možno vypozorovať aj v otázkach občianskych poradní. Na

Slovensku sa rozličným prístupom k poskytovaniu BPP odbúrala pozícia neštátnych

subjektov. V Českej republike naopak štát neprevzal na seba zodpovednosť, čo podnietilo

rôzne zdroje k tomu, aby tak činili. Rozdiel je viditeľný najmä v počte takýchto poradní kedy

na Slovensku existuje podobných neštátnych inštitúcii omnoho menej ako v ČR.

Po ôsmich rokoch fungovania CPP je ťažké hodnotiť či je správne centralizovať

problematiku poskytovania bezplatnej právnej pomoci do jediného subjektu. Je ale vhodné

podotknúť, že tak štát koná a zabezpečuje to čo sa od neho takpovediac čaká. Najmä pre

nemajetných občanov je potrebné aby svoje práva mali možnosť uplatniť tak, ako ich

uplatňujú majetný. Diskriminácia sama o sebe nie je prípustná ani v jednom štáte a prečo by

www.legalaid.sk
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sa tak malo teda diať v tejto oblasti. Česká republika potrebuje zjednotiť názory na

poskytovanie právnej pomoci aby nenastala situácia, že bude obviňovaná za znevýhodňovanie

časti obyvateľstva. Inšpiráciou jej môže byť aj systém poskytovania právnej pomoci na

Slovensku, alebo tomu može v konečnom dôsledku byť aj inak.

Prácu autor systematicky rozdelil do kapitol, ktoré popisujú najskôr český systém

poskytovania BPP a jeho pohľad na problematiku, a následne opísal ten slovenský. Každý

systém je na toľko rozdielny, že je vhodné aby boli takto rozdelené. V každej z kapitol autor

postupoval od základných vedomostí až po, konkrétne formy, inštitúty a zaujímavosti. Pre

zjednodušenie vytváral názorné obrázky, ktoré boli subjektívne spracované a sú otázkou do

následnej diskusie. Na konci každej kapitoly sa snažil vždy zhrnúť to čo bolo pre ňu

podstatné.

V poslednej kapitole je predostretý názor na fungovanie systémov, ktorý sa môže líšiť

s tým vašim. Úlohou tejto práce však bolo vypracovať autorove stanovisko k systémom

bezplatnej právnej pomoci a tak aj učinil.

Verím, že táto práca bude vnímaná pozitívne, a že si v nej čitateľ nájde zhodné

myšlienky s tými mojimi. Ak sa tak nestane, konflikt ktorý vznikne môže pozitívne posunúť

vedomosti v danej oblasti k dokonalejšiemu stavu.
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Zoznam skratiek a symbolov

a pod. a podobne

Atď. A tak ďalej

BPP bezplatná právna pomoc

č. číslo

čl. článok

CPP Centrum právnej pomoci

ČR Česká republika

Dohovor Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd

ES Európske spoločenstvo

ESĽP Európsky súd pre ľudské práva a slobody

EU Európska únia

Charta Charta základných práv a slobôd

Listina Listina základných práv a slobôd

Napr. Napríklad

obr. obrázok

ods. odstavec, odsek

OSN Organizácia spojených národov

o. s. p. Občiansky súdny poriadok

o. s. ř. Občanský soudní řád

PILA Public Interest Lawyers Association
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PP právna  pomoc

r. rok

RTVS rozhlas a televízia Slovenska

s. strana

Sb. Sbírka zákonu

SNSĽP Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

SR Slovenská republika

v. versus

vyd. vydanie

Zb. Zbierky

Z. z. Zbierka zákonov

§ paragraf
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