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spolu s uplatňováním práva dochází i k jeho 
ohrožování a porušování             stát 
vytvořil kontrolní systém, který v případě 
narušení zákona usiluje o znovuobnovení 
právního stavu 

 

 

 

 

 

 



Právní ochranu poskytují: 

Soudy 

Státní zastupitelství 

Advokáti, notáři, daňoví poradci 

Veřejný ochránce práv 



Státní zastupitelství 

orgán státu zastupující veřejnou žalobu v 
trestním řízení (upozorňuje na 
nezákonnosti, stíhají trestné činy, dohlížejí 
na zachování zákonů apod.) 

nejvyššího státního zástupce jmenuje a 
odvolává na návrh ministra spravedlnosti 
vláda 



Soustava úřadů státního 
zastupitelství: 

       Nejvyšší státní zast.     

         (Brno) 

        Vrchní státní zast.     

          (Praha, Olomouc) 

         Krajské státní zast. 

            

          Okresní státní zast. 



Advokát 

poskytuje právní pomoc v celém rozsahu – 
zastupuje klienty před soudy 

VŠ v oboru právo, praxe, člen České 
advokátní komory 



Notář 

sepisuje veřejné listiny (závěť, smlouvy..), 
ověřuje platnost podpisů, přijímá do 
úschovy cenné listiny a peníze za účelem 
jejich vydání dalším osobám, osvědčuje 
platnost losování, správce konkurzní 
podstaty….. 

VŠ v oboru právo, praxe, člen Notářské 
komory ČR 



Daňový poradce 

právní pomoc a finančně ekonomické rady 
ve věcech daní, odvodů, poplatků …. 

mohou zastupovat klienta při jednání s 
finančním úřadem 

 

 



Veřejný ochránce práv 
„ombudsman“ 

nezávislý orgán právní ochrany - Brno 

jeho úkolem je chránit osoby před nečinností 
úřadů nebo před jednáním úřadů, které je v 
rozporu s právním řádem 

volen Poslaneckou sněmovnou na 6 let 
(2krát) 

jedná na základě podnětu občanů nebo z 
vlastní iniciativy 



Shrnutí učiva: 
 

V čem spočívá právní pomoc, kterou jsou oprávněni 
poskytovat svým klientům advokáti? 

 

A) Rozhodují právní spory, které jim byly klienty 
předloženy k vyřešení 

B) Mohou zahájit trestní stíhání osob podezřelých ze 
spáchání trestného činu 

C) Zastupují je před soudy a ostatními orgány, 
obhajují je v trestních věcech, sepisují listiny o 
právních úkonech a udělují jim právní rady 

D) Zastupují je před soudy, vykonávají funkci 
soudního komisaře v rámci řízení o dědictví 

 



V čem spočívá právní pomoc, kterou jsou oprávněni poskytovat svým 
klientům advokáti? 

 

A) Rozhodují právní spory, které jim byly klienty předloženy k 
vyřešení 

B) Mohou zahájit trestní stíhání osob podezřelých ze spáchání 
trestného činu 

C) Zastupují je před soudy a ostatními orgány, obhajují je v 
trestních věcech, sepisují listiny o právních úkonech a 
udělují jim právní rady 

D) Zastupují je před soudy, vykonávají funkci soudního komisaře v 
rámci řízení o dědictví 

 



Která z následujících činností nespadá do výkonu 
funkce notáře? 

 

A) Sepisování veřejných listin o právních úkonech 

B) Osvědčování právně významných skutečností a 
prohlášení 

C) Poskytování právní porady 

D) Zastupování obviněné osoby v trestním řízení 
jako obhájce 

 



Která z následujících činností nespadá do 
výkonu funkce notáře? 

 

A) Sepisování veřejných listin o právních 
úkonech 

B) Osvědčování právně významných 
skutečností a prohlášení 

C) Poskytování právní porady 

D) Zastupování obviněné osoby v trestním 
řízení jako obhájce 
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