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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 59

Rozeslána dne 21. června 2018

Cena Kč 67,–

O B S A H:
119. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
120. V y h l á š k a o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní
porady
121. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
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119
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, se
mění takto:

2. V § 3 odst. 3 se slova „regeneraci financovanou“ nahrazují slovy „projekt financovaný“.
3. V § 4 odst. 9 větě první se číslo „6“ nahrazuje
číslem „8“.
4. V § 5 odst. 3 se slova „daně, poplatky a jiná
obdobná peněžitá plnění, která platí obec jejich
správci,“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta
„Uznatelnými náklady nejsou dále daně, poplatky
a jiná obdobná peněžitá plnění, která platí obec jejich
správci, s výjimkou daně z přidané hodnoty; tato
výjimka se nevztahuje na tu část daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty.“.
5. V § 9 odst. 3 se text „odst. 3“ zrušuje.

1. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Fond může poskytnout dotaci na projekt
nebo jeho etapu anebo etapy vymezené v žádosti
o dotaci. Je-li podána žádost o dotaci na etapu nebo
etapy, považuje se za projekt podle odstavce 3, § 4
odst. 3 písm. f) a h), § 4 odst. 8 písm. b), § 5 odst. 1
a 2, § 6 odst. 1, 2, 4 a 6, § 7, § 8 odst. 1 a § 10 odst. 2
tato etapa nebo etapy.“.

Čl. II
Účinnost
1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
2. Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2023.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu
k poskytnutí jednorázové právní porady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a
odst. 4, § 18b odst. 2 a § 18c odst. 4 zákona č. 85/
/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 258/2017
Sb.:

dle § 18c zákona o advokacii se podávají na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.
§2

§1

Zrušovací ustanovení

Vzory formulářů
(1) Žádost o právní poradu podle § 18a zákona
o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti
a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Podnět k poskytnutí jednorázové právní
porady podle § 18b zákona o advokacii se podává
na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Žádost o právní službu pro fyzickou osobu
a žádost o právní službu pro právnickou osobu po-

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, se zrušuje.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22
odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997
Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003
Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006
Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky
č. 120/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 12a odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova
„ , určeného advokáta pro řízení před orgánem
veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.
2. V § 12a odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova
„ , určeného advokáta pro řízení před orgánem
veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.
3. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který zní:

„§ 12b
(1) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18a zákona o advokacii
činí 150 Kč za každou i jen započatou půlhodinu
právní porady.
(2) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b zákona o advokacii
činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní
porady.“.
4. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Při poskytování právní porady podle § 18a
a 18b zákona o advokacii náleží advokátu náhrada
cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech. Náhrada jiných hotových výdajů mu nenáleží.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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