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Příloha č. 47 – Organizace a poradny Brno a okolí – bezplatné právní poradenství 
 

 

Bezplatné právní poradenství 

Česká advokátní komora zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou z různých příčin 
a důvodů domoci právní pomoci advokátem ve dvou formách, jednak v rámci právní úpravy 
obsažené v § 18 odst. 2 zákona o advokacii a jednak v rámci výkonu veřejně prospěšné 
činnosti organizováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech. 
 
Představenstvo České advokátní komory jmenuje regionální představitele a jejich zástupce 
dle působnosti krajských soudů. Regionální střediska se  m.j. podílejí na zajišťování právní 
pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem.  Pro 
advokáty je povinnost podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících  
k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod bez nároku na odměnu stanovena v čl. 
18 usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální 
etiky a pravidla soutěže advokátů. 

Česká advokátní komora, pobočka Brno 
 
určeno pro: žadatele z Brna a okolí, region Jižní Morava 
nutné objednat se na tel.: 542 514 401, 542 514 402 (sekretariát pobočky) 
 
Bezplatné právní poradenství organizováno vždy jednou týdně ve čtvrtek 14:00 – 16:00 v 
budově Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, Brno, místnost 003D (právní porady 
se neposkytují v období letních prázdnin a v době svátků). Žadatel o právní poradu se musí 
předem objednat na konkrétní termín. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 
minut. Právní poradenství poskytují vždy dva advokáti, objednací termíny bývají vždy 
zaplněny.  
 

Právní a sociální občanská poradna Brno, o.s. 

Podstránská 84 
627 00 Brno-Slatina,  
tel.: 515 542 834, 721 231 592 

Naše služby zaměřujeme zejména na oblasti: pomoc obětem trestných činů a 
přestupků, rodina, manželství a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada 
škody, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, občanské soudní řízení, reklamace, 
dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi, dluhová problematika, včetně 
možnosti oddlužení, ochrana spotřebitele, pomoc při jednání se správními orgány, a 
jiné.  

V případě zájmu klienta vypracujeme nad rámec bezplatného poradenství potřebné smlouvy, 
návrhy, žaloby a jiná podání.  

Zpracujeme kompletně návrh na oddlužení tak, aby soudem nebyl odmítnut nebo zamítnut. 
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Dle dohody s klientem jej můžeme na základě plné moci zastoupit při jednáních před soudy, 
správními orgány a dalšími orgány veřejné moci i před soukromými osobami. Cena těchto 
služeb je odvislá od jejich náročnosti a délky trvání. 

Triada poradenské centrum, o.s. 

Orlí 20 
602 00 Brno 
mobil: 774 409 909, 774 909 130 

Poradenské centrum se soustředí na: Ochranu a podporu osob ohrožených sociálním 
vyloučením, zejména rodin s dětmi, podporu rodin s dětmi v tíživé sociální situaci zaměřená 
na ochranu práv a zájmů dítěte s cílem zabránit sociálnímu vyloučení nebo odstranit jeho 
příčiny a působit k opětovnému začlenění, rozvoj aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí, v oblasti systému péče o ohrožené děti, zejména činností koncepční, metodickou 
a vzdělávací. 

Rodinám poskytujeme bezplatné služby zaměřené na hledání způsobů, jak je možné jejich 
konkrétní situaci překonat.  

  
Trialog 
 
Colova17                                      
616 00 BRNO – Žabovřesky 
Tel.: +420 542 221 501    
 

Poradenské centrum poskytuje služby osvojitelům, pěstounům, klientům OSPOD a 
ostatním klientům.  

Pracujeme s klienty individuálně (děti, rodiče), s páry i s celým rodinným systémem.  

V našem týmu jsou odborníci, kteří poskytují poradenství: psychologické, sociálně-právní, 
ekonomické, právní, speciálně pedagogické, poradenství formou videotréninku interakcí. 

Služby poskytujeme bezplatně. 


