Jak poskytování právní pomoci v SPP probíhá?
Studenti vedou úvodní pohovor sami. Na začátku vám vysvětlí, jak SPP funguje a na co se
máte připravit. Zjistí, zda se vašemu právnímu problému může SPP věnovat. Všechny
informace vám taky odevzdá v písemné podobě. Překážkou spolupráce, kterou je možné
identifikovat hned v úvodu, může být například to, že váš případ zjevně nespadá do agendy
Studentské právní poradny, nebo že vám k určitému podání plyne lhůta, která je kratší než
14 dnů.
Student od vás dále zjistí kontaktní údaje a informace o případu. Studentům pomůže, pokud
na úvodní pohovor přinesete i dokumenty související s případem.
Příklad
Chtěl/a bych poradit ohledně vypořádání společného jmění manželů. Jaké dokumenty
mám přinést? Studenti budou potřebovat zejména:
-

oddací list
rodné listy obou manželů a dětí
rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
rozsudek o rozvodu manželství
dokumenty k nemovitostem, které vlastníte
seznam movitých věcí, které jste nabyli během trvání manželství
smlouvy o účtech v bance
další dokumenty o vašich závazcích – úvěry, půjčky, ...

Student na recepci vám ještě právní radu neposkytne. Brání mu v tom pravidla fungování
kanceláře. Do spisu uvede podrobné informace o případu, které od vás získá. Všechny
potřebné dokumenty okopíruje a originály vám na místě vrátí. Spis pak odevzdá kanceláři
SPP, která jej pod příslušnou spisovou značkou předá supervizorovi.
Supervizor se s případem obeznámí a předá jej dvojici svých studentů. Ti budou od toho
okamžiku jeho správci a v krátké době vás budou telefonicky kontaktovat (mělo by se tak
stát do dvou týdnů od vaší první návštěvy). Podle náročnosti případu si s Vámi sjednají další
postup či termín schůzky. Během práce na případu se na ně můžete kdykoli obrátit a to
telefonicky
prostřednictvím
kanceláře
SPP
nebo
na
emailu
poradny
(pravniporadenstvipfup@seznam.cz).
Osobní
kontaktní
údaje
na
studenty
neposkytujeme.
Po celou dobu práce na případu na studenty dohlíží supervizoři. Se studenty diskutují o
případu, sledují, zda jejich právní rozbor jde správnou cestou, upozorňují je na případné
omyly nebo odborné zdroje, kde by mohli hledat cestu k řešení. Než vám správci předají
písemnou právní radu, musí ji schválit a podepsat jejich supervizor. Předání právní rady
probíhá osobně. Za výjimečných okolností a po domluvě vám můžou studenti právní radu
zaslat poštou nebo elektronicky. Doporučujeme však osobní schůzku. Během osobního
rozhovoru máte příležitost doptat se na cokoli, čemu byste v právní radě hned neporozuměli.
Máte taky příležitost studentům poskytnout zpětnou vazbu, která jim může velice pomoct.
Účelem právní rady je poskytnout vám právní analýzu případu a nastínit všechny způsoby
jeho řešení, včetně možných rizik. Volba řešení a jeho realizace je už na vás. Veškeré
kroky, pro které se rozhodnete, učiníte sami. Studenti pro vás můžou vypracovat podklady
pro podání, dopis, nebo smlouvu, nemůžou za vás však činit žádné právní úkony.
Všechny údaje a informace, které nám svěříte, jsou důvěrné. Pracovníci a studenti SPP se
zavázali k mlčenlivosti a spisy jsou uloženy v uzamčeném archivu. Univerzita Palackého,
jejíž součástí je Studentská právní poradna, jakožto správce osobních údajů respektuje
povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.

