
Pravidla poskytování právní pomoci ve Studentské právní 
poradně Právnické fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci 

 

Právní pomoc je v rámci Studentské právní poradny poskytována studenty 
pod dozorem pedagogů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

advokátů zapsaných v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou 
nebo advokátních koncipientů, zapsaných v seznamu advokátních koncipientů, 

vedeném Českou advokátní komorou (dále jen supervizoři). 

  

Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu 
a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v 
případu dále postupovat. 

  

Právní pomoc je poskytována především osobám, které si nemohou dovolit 
placenou právní pomoc, tj. nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení 
právní služby advokáta. Klientům, jimž to jejich finanční situace dovoluje, 

doporučujeme, aby využili profesionálních služeb advokáta, který může na rozdíl 
od Studentské právní poradny poskytnout také právní zastoupení a zpravidla 

nepotřebuje k poskytnutí svých služeb tolik času, jako studenti ve Studentské 
právní poradně. 

  

Studentská právní poradna neposkytuje právní poradentství v oblasti 

korporátního práva, restitučního práva a v trestním právu ve věcech, které 
vyžadují zastoupení právním zástupcem. Studentská právní poradna nepřijímá 
klienty, jimž již právní pomoc poskytuje jiný subjekt. 

  

Studentská právní poradna neposkytuje právní zastoupení u soudů či jiných 
orgánů a nejedná za klienta. Klient činí veškeré úkony ve své věci sám a svým 
vlastním jménem. 

  

Klient vždy sám určuje další postup ve své věci. Studenti poskytující právní 

poradenství v rámci Studentské právní poradny nemohou rozhodovat tyto otázky 
za klienta ani mu radit, jak se má rozhodnout. 

  



Studentská právní poradna za škodu vzniklou v důsledku poskytnutí právní 

pomoci odpovídá pouze v případě, že při poskytování právní pomoci došlo ze 
strany studentů nebo supervizorů k zaviněnému porušení povinností plynoucích 

z vnitřních předpisů Studentské právní poradny. 

  

Na poskytnutí právní pomoci nemá klient právní nárok. Studentská právní 
poradna si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit poskytování právní pomoci. 

Důvodem pro odmítnutí nebo ukončení může být např. porušení pravidel 
poskytování právní pomoci ze strany klienta, neposkytnutí všech požadovaných 
informací pro vypracování právní rady, pracovní vytíženost kanceláře Studentské 

právní poradny nebo přílišná složitost případu. 

  

Právní pomoc je poskytována jak ve formě písemné právní rady, která se 
předává klientovi, tak i ve formě ústní konzultace. Vyhotovení právní rady 

trvá obvykle nejméně 1 měsíc, podle složitosti případu i déle. 

Studentská právní poradna 

Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc 

Tel. č.: 585 637 616 

E-mail: studentskapravniporadna@upol.cz 

 


