Poskytování bezplatného právního poradenství
advokáty pro cizince
V souladu s výsledkem zadávacího řízení Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu na právní služby s Advokátní
kanceláří Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o, na základě které je od 7. 6. 2022 cizincům zajištěna možnost
využít bezplatné právní služby.

Komu je poradenství určeno?






žadatelům o udělení mezinárodní ochrany
cizincům strpěným na území podle zákona o azylu, včetně cizinců žádajících o toto strpění
cizincům, kteří jsou na území ČR nelegálně a kterým bylo vydáno
- rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR nebo EU,
- rozhodnutí o správním vyhoštění,
- rozhodnutí o zajištění,
- rozhodnutí o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování,
- rozhodnutí o přemístění podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 604/2013
cizincům, u kterých byla řízení o výše uvedených rozhodnutích zahájena a zatím nebyla
dokončena

Nejste-li touto osobou, ale jste cizinec a potřebujete poradit, poté se můžete obrátit s žádostí o
pomoc na Centra pro podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz) nebo na nevládní
organizace.

Kdy a kde je právní poradenství poskytováno?
Praha

Panská 895/6,110 00
Praha 1

PřS Letiště
Aviatická 1017/2, 160 08
Václava Havla Praha 6 - Ruzyně
Praha
ZZC Bělá –
Jezová 1501, 294 21 Bělá
Jezová
pod Bezdězem
Telefonní objednávací linka pro návštěvu
v Praze – Panská 895/6, Praha 1

úterý a čtvrtek

úterý: 10:00 – 17:00,
čtvrtek: 10:00 - 18:00

úterý, pátek

úterý: 8:00 – 9:00
pátek: 9:00 - 10:00

pondělí, středa

13:00 - 16:00

377 519 999

úterý a čtvrtek

úterý: 9:00 – 13:00,
čtvrtek: 13:00 - 17:00

PřS, PoS
Havířská 514, 664 84
Zastávka u
Zastávka, Brno – venkov
Brna
Telefonní objednávací linka pro návštěvu
v Brně - Vinohrady 45

pondělí, středa

13:00 – 17:00

377 519 999

pondělí – pátek
09:00 – 11:00
13:00 – 15: 00

Plzeň

Vlastina 602/23, Severní
Předměstí, 323 00 Plzeň

úterý a čtvrtek

úterý: 10:00 – 15:00,
čtvrtek: 13:00 – 18:00

ZZC Balková

Balková 1, 331 65 Balková

pondělí, středa

13:00 – 16:00

377 519 999

pondělí – pátek
09:00 – 11:00
13:00 – 15: 00

Brno

Brno – Vinohrady 45,639
00

Telefonní objednávací linka pro návštěvu
v Plzni – Vlastina 602/23

Ostrava

Nádražní 308/3, 70200
Ostrava

úterý a čtvrtek

úterý: 9:00 – 15:00,
čtvrtek: 12:00 – 18:00

ZZC Vyšní
Lhoty

Vyšní Lhoty 234, 739 51
Vyšní Lhoty

pondělí, středa

13:30 – 15:30

PoS Havířov

Na Kopci 5, 735 64 Havířov pátek
– Dolní Suchá
377 519 999
Telefonní objednávací linka pro návštěvu
v Ostravě – Nádražní 308/3

Pardubice

17. listopadu 258, 530 02
Pardubice

úterý a čtvrtek

PoS Kostelec Tř. Rudé armády 1000, 517 středa
nad Orlicí
41, Kostelec nad Orlicí
377 519 999
Telefonní objednávací linka pro návštěvu
v Pardubicích - 17. listopadu 258

13:00 – 15:00
pondělí – pátek
09:00 – 11:00
13:00 – 15: 00

úterý: 9:00 – 15:00,
čtvrtek: 12:00 – 17:00
13:00 – 16:00
pondělí – pátek
09:00 – 11:00
13:00 – 15: 00

Jakým způsobem je právní poradenství poskytováno?






ústní konzultace ohledně Vašeho řízení o mezinárodní ochraně a řízení týkajících se
vyhoštění, zajištění či jiných opatření za účelem Vašeho vycestování z ČR
příprava písemných podání a jiných dokumentů souvisejících s řízením o mezinárodní
ochraně a řízením týkajícím se vyhoštění, zajištění a obecně vycestování z ČR, včetně
vypracování nezbytných procesních dokumentů pro zahájení soudního řízení (např. podání
žaloby, návrh na ustanovení právního zástupce)
v případě potřeby zastupování v řízení ve věci mezinárodní ochrany a v řízení týkajících
se vyhoštění, zajištění a obecně vycestování z ČR.
lze využít formu osobní návštěvy nebo telefonické konzultace (viz tabulka)

Jak se lze objednat?
Objednání je důležité jednak pro zajištění plynulého odbavení zájemců o poradu a
pro případné zajištění tlumočení!





Pokud jste ubytováni v přijímacích a pobytových azylových střediscích, nebo umístěni
v zařízení pro zajištění cizinců, pak se objednávejte prostřednictvím pracovníků Správy
uprchlických zařízení v daném středisku či zařízení
Pokud jste ubytováni na privátní adrese, objednávejte se na telefonní lince: 377 519 999
V časy uvedené v tabulce lze přijít i bez objednání, avšak s omezenou možností komunikace
v jiném než českém jazyce

Poskytovatel právního poradenství
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o a tým

