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Vážený pane prezidente, 

dopisem ze dne 15. března 2017 jste se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti se žádostí 
o úpravu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.  

Předně se omlouvám za opožděnou odpověď. Dále bych rád upřesnil, že opatření, které bylo 
původně koncipováno jako opatření dočasného charakteru, bylo opakovaně prodlužováno, až 
nakonec bylo vyhláškou č. 486/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 zakotveno jako opatření 
s trvalou platností. Tímto krokem mělo dojít ke zvýšení právní jistoty všech zainteresovaných 
stran včetně státu a vyvážení stavu z hlediska fiskálních zájmů státu na jedné straně a 
spravedlivé odměny advokátů za úkony právní služby, k nimž byli ustanoveni soudem, na 
straně druhé. Zároveň je však nutno podotknout, že při této příležitosti došlo k určitému 
navýšení mimosmluvní odměny v některých věcech, včetně obhajoby v trestním řízení, pokud 
jde o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 
jeden rok, u níž byla tarifní hodnota pro výpočet odměny zvýšena z 1 000 Kč na 5 000 Kč.  

Nebráním se ovšem debatě o revizi advokátního tarifu. Z pochopitelných důvodů nicméně 
případnou debatu povedu s příslušnou stavovskou organizací. Doporučuji Vám tedy obrátit se 
na Českou advokátní komoru. Mrzí mě však, že Česká advokátní komora ani Unie obhájců 
České republiky, z.s. s tímto tématem nepřišly dříve, neboť je zřejmé, že iniciativa přicházející 
půl roku před koncem volebního období je bohužel nutně odsouzena k neúspěchu. 

 
S pozdravem 
 
 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Ministr spravedlnosti 

 
Vážený pan 
JUDr. Tomáš Sokol 
prezident  
Unie obhájců České republiky, z.s. 
Sokolská třída 60120 00 Praha 2 – Nové Město 
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