
Pravidla pro poskytování bezplatného právního poradenství 

1) Právní poradna Transparency International - Česká republika, o.p.s. (TI) 
poskytuje bezplatné právní poradenství občanům, kteří se setkají s korupčním 
jednáním, jsou ochotni o něm informovat a mají důvěru ve služby poskytované 
TI. 

2) Právní poradenství poskytuje TI osobám, které se na ni obrátí v dobré víře, tzn., 
že jsou upřímně přesvědčeny o tom, že poskytnutá informace je pravdivá a 
úplná. 

3) Bezplatné právní poradenství TI poskytuje formou základního právního 
poradenství a rozšířené právní pomoci. TI si vyhrazuje právo určit, komu 
poskytne základní právní poradenství a komu rozšířenou právní pomoc. 

4) V rámci základního právního poradenství klient získá informace o vhodném 
postupu při obraně proti korupčnímu jednání, o obsahu právních předpisů a o 
institucích, na které se můžete obrátit. Rozšířená právní pomoc spočívá v 
dlouhodobější právní podpoře klienta. Zahrnuje především hloubkový právní 
rozbor případu, zpracování právních stanovisek a podání pro klienta. 

5) Základní podmínkou pro poskytování rozšířené právní pomoci je, aby byl případ 
dostatečně podrobně popsán a doložen oficiálními nebo ověřitelnými 
informacemi. Rozšířená právní pomoc TI nemůže být založena na pouhém 
tvrzení klienta. Poskytnutí rozšířené právní pomoci předpokládá, že klient 
poradny je ochoten se ve věci osobně angažovat, tj. je ochoten vlastním jménem 
činit podání a účastnit se soudních nebo správních řízení. 

6) Pokud se klient obává odvetných opatření nebo napomůže-li to úspěchu ve věci, 
může TI činit právní kroky vlastním jménem. V odůvodněných případech může TI 
nabídnout klientovi zastoupení, které převezme spolupracující advokát. 

7) TI a pracovníci právní poradny dodržují zásadu mlčenlivosti o skutečnostech, 
které se v rámci plnění svých povinností dozvěděli. Klient může TI mlčenlivosti 
zprostit. 

8) Pracovníci právní poradny TI jsou při poskytování právního poradenství vázáni 
platnou legislativou, etickým kodexem pracovníků kanceláře TI, zásadami 
jednání právníků Právní poradny TI. 

9) Právní poradenství není nárokové a TI si vyhrazuje právo odmítnout jeho 
poskytnutí. TI je oprávněna poskytování právních služeb ukončit, dojde-li k 
narušení nezbytné důvěry mezi TI a klientem nebo neposkytuje-li klient 
potřebnou součinnost. 

 

 


