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Abstrakt 

Role advokáta v civilním procesu 

Tématem rigorózní práce je role advokáta v civilním procesu. Cílem je poskytnout 

analýzu stavu právní úpravy zastoupení advokátem v civilním procesu z hlediska efektivity 

a formulovat případná doporučení de lege ferenda. Dílčím cíle práce je poskytnout pohled 

na význam zastoupení a funkce advokáta v civilním procesu. Práce za účelem naplnění 

stanoveného cíle sestává celkem ze šesti hlavních kapitol, které jsou dále dle potřeby členěny 

na subkapitoly. 

První kapitolu tvoří samotný úvod, kde je stručně představena práce s metodami, 

literaturou, cíli a dalšími skutečnostmi, které mají pro další text zásadní význam. Druhá kapitola 

je nazvána „úvod do problematiky“ a zaměřuje se na obecný výklad o pojmu civilního procesu, 

jeho účastnících, jednotlivých druzích civilního procesu (nalézacím řízení, insolvenčním řízení, 

vykonávacím řízení, zajišťovacím řízení a rozhodčím řízení). Dále je pak do druhé kapitoly 

zařazeno pojednání o postavení advokáta v civilním procesu, kde je zdůrazněna skutečnost, 

že advokát zastává v civilním procesu velmi důležitou roli, neboť právě prostřednictvím 

advokáta dochází v zásadě k naplňování práva každého na právní pomoc v řízení před soudy, 

jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Zmíněné právo je navíc účastníkům řízení 

garantováno od samého jeho počátku a obsahově odpovídá procesní záruce práva 

na spravedlivý proces. Vzhledem k tomu, že profese advokáta má dlouhou historickou tradici, 

je pak zařazena rovněž podkapitola, která hodnotí historický vývoj postavení advokáta 

v civilním procesu. V této podkapitole je poukázáno na skutečnost, že ne ve všech obdobích 

historie bylo postavení advokáta totožné a byl mu přikládán stejný význam. Tato skutečnost 

je velmi úzce spojena rovněž s proměnami samotného civilního procesu. 

Ve třetí kapitole je pak pozornost věnována vybraným aspektům advokacie. Povolání 

advokáta je svobodným právnickým povoláním, které má řadu podob (právní poradenství, 

zastupování apod.), vyžaduje si vysokou míru odbornosti, právnické vzdělání stejně jako 

složení advokátních zkoušek, jimž předchází koncipientská praxe. Proto se jedná o povolání, 

které je vedle mnoha jiných do značné míry specifické a nese s sebou vysoké požadavky 

na odpovědnost a odbornost, opomenout však nelze ani etické aspekty výkonu advokacie. 

Jak otázce odpovědnosti, tak otázce etického přístupu jsou věnovány jednotlivé podkapitoly. 

Opomenuty pak nejsou ani povinnosti, které advokát v souvislosti s výkonem advokacie 

vykonává. Zásadní význam má důvěra ve vztahu mezi advokátem a klientem a s ní spojená 

povinnost mlčenlivosti na straně advokáta. Stejně tak nelze opomenout ani informační 



 2 

povinnost, zákaz střetu zájmů advokáta a klienta, odpovědnost advokáta za škodu, advokát 

má rovněž povinnost advokáta chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit 

se jeho pokyny. Na druhé straně má však advokát například právo na odměnu za poskytování 

právních služeb. Právě prostřednictvím významných povinností, které jsou advokátovi 

ukládány zákonem o advokacii, popř. i dalšími předpisy, je do značné míry definováno samotné 

postavení advokáta v civilním procesu. 

Čtvrtá kapitola se pak zaměřuje přímo na otázku zastoupení a na roli advokáta v civilním 

procesu. Pro úplnost jsou představeny všechny tři druhy zastoupení, s nimiž se lze v českém 

právu běžně setkat (tj. zastoupení na základě zákona, smluvní zastoupení na základě plné moci 

a konečně také zastoupení na základě rozhodnutí soudu), nicméně důraz je pochopitelně kladen 

na smluvní zastoupení, které se vztahuje i k zastoupení advokátem. Vedle samotného 

zastoupení bylo pojednáno o roli advokáta v jednotlivých řízeních s důrazem na řízení nalézací, 

neboť právě v rámci nalézacího řízení je role advokáta klíčová, protože je to právě advokát, 

který může efektivně a kvalifikovaně uplatňovat práva účastníka, kterého zastupuje, činit 

podání, volit vhodnou strategii, jejímž prostřednictvím lze nejlépe dosáhnout účastníkovi cíle. 

Opomenuty však nebyly ani další druhy řízení, k nimž patří třeba řízení vykonávací, 

zajišťovací, insolvenční či rozhodčí. Role advokáta je v jednotlivých druzích řízení do určité 

míry odlišná. Zařazeno bylo i stručné pojednání o roli advokáta například v řízení před Soudním 

dvorem EU. 

Pátá kapitola pak srovnávala roli advokáta v českém právním řádu s rolí advokáta 

na Slovensku. Důraz byl opět kladen především na zastoupení a základě plné moci. Ačkoliv 

mají oba právní řády společnou historii a tradici, podařilo se identifikovat několik odlišností, 

ke kterým patří například skutečnost, že na Slovensku je významně širší povinné zastoupení 

advokátem v civilním procesu než v České republice. Poslední kapitolou práce je závěr, 

kde jsou formulována především doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu, 

vyhodnoceno je však rovněž naplnění stanovených cílů, které se v práci podařilo naplnit. 
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