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Úvod 

Předkládaná rigorózní práce je věnována roli advokáta v civilním procesu. 

V každodenním životě se setkáváme s tím, že fyzické stejně jako právnické osoby a další 

instituce potřebují pro některé procesní úkony, ať už před orgány činnými v trestním řízení, nebo 

před soudy, notáři jako soudními komisaři, zmocněnce.  

Cílem rigorózní práce bylo analyzovat stav právní úpravy zastoupení advokátem 

v civilním procesu z hlediska efektivity a formulovat případná doporučení de lege ferenda. 

Zároveň je cílem této práce poskytnout pohled na význam zastoupení a funkce advokáta 

v civilním procesu. Zpracování tématu rigorózní práce je především založeno na důkladem 

studiu odborné právnické literatury, příslušných právních předpisů a judikatury, která souvisí 

s civilním procesem a funkcí advokáta v něm. Kromě metody analytické je použita i metoda 

deskriptivní, komparativní a metody další. Co se týče literatury, snažila jsem se především 

pracovat s aktuální doktrinální lieraturou. K těm nejvýznamnějším a tradičním zdrojům patří 

například učebnice civilního práva procesního, kterou napsala Alena Winterová společně 

s Alenou Mackovou a kol. Velmi důležitá je rovněž aktuální publikace Jaroslava Svejkovského 

a jeho kolektivu, která se nazývá „Advokátní právo“. Stejně tak nelze opomíjet ani komentář 

k Občanskému soudnímu řádu, který byl zpracován autorským kolektivem pod vedením 

Ljubomíra Drápala. Vedle knižních publikací je čerpáno z nespočtu odborných článků, 

důležitým zdrojem jsou zejména ty, které byly publikovány v rámci Bulletinu advokacie, 

což je časopis, který se přímo specializuje na advokáty a vydává jej Česká advokátní komora. 

V celé práci budu čerpat z dostupné literatury v českém a německém jazyce. 

Zastoupení advokátem se již zabývala četná díla. Ve větší míře ale mají širší záběr 

a nevěnují se pouze civilnímu procesu a roli advokáta v něm. Civilní právo procesní je totiž 

velmi širokým pojmem, je v něm detailně upravena celá řada postupů, jejichž prostřednictvím 

dochází k naplňování soukromého práva hmotného. Občanské právo hmotné je totiž možné 

chápat jako souhrn právních norem, které upravují vztahy v oblasti soukromého práva 

se zaměřením především na vztahy majetkové mezi fyzickými osobami a právnickými osobami, 

stejně tak jsou však součástí občanského práva hmotného rovněž normy, jejichž prostřednictvím 

je chráněna osobnost člověka. Občanské právo procesní je pak možné vnímat jako soubor norem 

procesního charakteru, jejichž prostřednictvím je upraven závazný postup soudů, který 

se aplikuje při řešení vztahů různých subjektů. Vedle něho pak občanské právo procesní 

upravuje i vztahy dalších osob k řešení sporu, který vznikl ve vztahu k normám občanského 

práva hmotného (popř. obecně ve vztahu k normám soukromoprávním) v civilním procesu. Mezi 
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ty patří i otázka postavení a role advokáta v civilním procesu, která je však jen omezenou 

podmnožinou všech norem civilního práva procesního. Na druhou stranu tato skutečnost dává 

možnost proniknout do otázky role advokáta v civilním procesu, resp. alespoň do vybraných 

aspektů této otázky dostatečně podrobně, což by při rozsáhlejší právní úpravě a větším počtu 

odborných zdrojů přímo k tématu bylo obtížně realizovatelné. V každém případě je však potřeba 

vycházet ze skutečnosti, že ačkoliv není roli advokáta v odborných zdrojích věnována příliš 

velká pozornost, realita je taková, že advokát je v civilním řízení jednoznačně významnou 

osobou, bez níž by se mnohým účastníkům vůbec nepodařilo domoci se svých práv, protože 

veřejnost z řad laiků mnohdy není schopna se adekvátním způsobem domáhat svých práv 

u soudu. 

V průběhu psaní rigorózní práce jsem se snažila, aby předkládaná práce nebyla 

koncipována jako příručka představující povrchně zastoupení advokátem, ale aby práce 

na základě analýzy detekovala teoretické i aplikační problémy a nabízela k nim řešení. 

Předkládaná práce je především rozborem platného práva, ale opírá se o doktrinální přístupy 

ke zkoumaným otázkám. 

Práce je obsahově a tematicky rozdělena do pěti kapitol, které reflektují cíl, který jsem 

si stanovila. 

První kapitola nese název „Pojem civilního procesu“. Jak již z názvu vyplývá, v této 

kapitole práce se věnuji nejprve pojmu civilního procesu. Právě, co se týče civilního procesu, 

jsem se nejprve snažila vysvětlit podstatu a funkce civilního procesu, na což naváže exkurz 

do problematiky postavení a úlohy advokáta v civilním procesu. Tyto výklady považuji 

za nezbytné pro vyjasnění role advokáta, jakožto jednoho z možných zástupců účastníků řízení. 

Smyslem tedy bude zejména představit civilní proces jako základní prostředek ochrany práva 

jednotlivců a vymezit základní úlohy advokáta v tomto řízení. 

Druhá kapitola, která má hlavní název „Významné aspekty advokátské profese“, 

je zaměřena především na etiku advokáta, kde jsem zařadila také podkapitolu s názvem 

„advokátní etický kodex“. Vedle práva, které musí každý advokát znát, by etika měla být 

pro advokáta další nejvýznamnější hodnotou, které by měl věnovat při výkonu své profese 

velkou pozornost, neboť zahrnuje široký okruh vztahů chování a také jednání při výkonu této 

profese. Leckdy se lze setkat s tvrzením, že etika je často důležitější než právo,1 neboť právní 

normy se mnohdy velmi rychle mění, zatímco zásady etiky zůstávají takřka totožné, pokud 

se již vyvíjejí, jedná se o vývoj relativně pomalý. Postupy advokáta jsou odvozovány 

                                                
1 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1, s. 153. 
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od všeobecně platných zásad morálky. Je to tedy právě etika a morálka, na jejichž základě 

by advokát měl k výkonu své profese přistupovat. Dále jsem se zaměřila v této kapitole 

na podstatu odpovědnosti advokáta, neboť u advokáta můžeme rozeznat několik druhů 

odpovědností. První podkapitola se zaměřuje na soukromoprávní odpovědnost, která je založena 

v odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s poskytováním právních služeb 

a je tedy logicky z pohledu klienta nejpodstatnější. Další podkapitola se také soustřeďuje 

na odpovědnost veřejnoprávní. Poslední kapitola v této části se zaměřuje na povinnosti advokáta 

v souvislosti s civilním řízením. 

Třetí a poslední část práce začíná názvem „Role advokáta v civilním procesu“, právě tato 

část práce je nejrozsáhlejší a je věnována vlastnímu tématu práce. Na začátku kapitoly jsem 

vysvětlila, že advokát coby právní odborník by měl vždy přispívat k naplnění spravedlnosti 

a zároveň napomáhat realizaci základního cíle civilního procesu, tedy zajistit účinnou ochranu 

práv a zákonem chráněných zájmů jednotlivých dotčených osob. Následující kapitola práce 

pojednává o jednotlivých druzích zastoupení účastníka řízení v civilním procesu a roli advokáta 

v jeho jednotlivých druzích. Kapitola je završena provedením srovnání role advokáta jako 

zástupce před soudy v České republice s rolí advokáta v řízení před Soudním dvorem Evropské 

unie. Dále je vytvořena samostatná kapitola věnující se komparaci role advokáta v civilním 

procesu v českém a slovenském právu, a to se zaměřením primárně na nejvýznamnější odlišnosti 

mezi oběma právními úpravami. Komparaci se Slovenskem činím s ohledem na skutečnost, 

že Slovensko má relativně novou rekodifikaci civilního procesu. 



8 

1. Úvod do problematiky 

V následující kapitole se budu zabývat podstatou a funkcí civilního procesu, 

na což naváže exkurz do problematiky postavení a úlohy advokáta v civilním procesu. Smyslem 

tedy bude zejména představit civilní proces jako významný prostředek ochrany práva jednotlivců 

a vymezit základní úlohy advokáta v tomto řízení. 

1.1. Pojem civilního procesu 

Lze podotknout, že občanské právo procesní představuje odvětví veřejného práva, které 

upravuje postup směřující k sjednání jistoty, zabezpečení, respektive vynucení všech 

majetkových i nemajetkových práv zakotvených v občanském právu hmotném. Z uvedeného 

pak plyne, že jeho účelem je především ochrana soukromých práv. Jde tedy o souhrn právních 

norem, které upravují civilní proces, tedy postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení 

a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají.2  

S pojmem proces se lze setkat v různých oblastech lidské činnosti, přičemž právě 

v oblasti práva má tento termín speciální význam, neb se jím rozumí postup některých právních 

subjektů, který vede k dosažení určitých právních následků. Tento postup je upraven 

prostřednictvím právních norem, které jsou poměrně logicky označovány jako normy „procesní“ 

– tyto procesní normy pak upravují postup, jakým se postupuje v různých oblastech práva.3 

V oblasti občanského práva se hovoří pak o normách občanského práva procesního. Samotný 

civilní proces4 pak představuje významný prostředek ochrany práva a jedná se o samostatné 

procesní odvětví. Ohniskem jeho zájmu je ochrana právních vztahů soukromoprávní povahy,5 

přičemž je založena na neuznání, porušení nebo ohrožení nároku stanoveného normou 

soukromého práva. Pojem civilní proces je dle mého stanoviska vhodné zařadit spíše do roviny 

teoretické, což ostatně reflektuje pohled zákonodárce, který jej nazývá, jak je uvedeno 

v § 1 OSŘ, občanským soudním řízením. V civilním řízení se tedy jedná především o to, 

na čí straně, jak tvrdí jedna strana, se nalézá nárok popíraný druhou stranou. Stojí zde subjekty 

jako rovní nositelé subjektivních práv a soud stanovuje, na které straně je nárok. Přitom nelze 

popřít, že právě soudnictví je jednou z nejdůležitějších funkcí státu. V závislosti na tom, jaké 

                                                
2 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 
2018. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 33. 
3 Proto je možné se setkat s procesními normami práva trestního, správního, ústavního apod. 
4 Jinak také občanské soudní řízení. 
5 Ačkoliv v jistých výjimečných případech je prostřednictvím civilního procesu poskytována ochrana i jiným 
než pouze soukromoprávním vztahům tam, kde se takový postup jeví jako řešení vhodnější než řešení jiné. Přestože 
se jedná případy důležité (např. detenční řízení dle § 191a - § 191g OSŘ), jsou tyto spíše případy výjimečnými. 
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státní funkce se v jejich rámci uplatňují, je možné rozlišovat 4 druhy soudnictví, a to civilní 

soudnictví, trestní soudnictví, správní soudnictví a v neposlední řadě rovněž ústavní soudnictví.6 

V rámci civilního soudnictví jsou tedy rozhodována práva, povinnosti a právem chráněné zájmy 

fyzických osob, právnických osob a státu. 

Odborná literatura se tedy v zásadě shoduje na tom, že civilní proces, který představuje 

jeden z druhů soudních řízení, lze charakterizovat jako postup soudu, případně jiných 

rozhodujících subjektů (rozhodců), účastníků řízení a dalších subjektů při poskytování ochrany 

porušených či ohrožených subjektivních práv a oprávněných zájmů, které vyplývají 

z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů. Je možné jej definovat 

i s důrazem na procesní vztahy, které se mezi uvedenými subjekty vytváří. Civilní proces 

by pak bylo možné označit jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu7 soudu 

a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a jiným právním 

vztahům. Vedle trestního řízení a soudního řízení správního se pak civilní proces řadí mezi jednu 

ze základních forem řízení u soudu. 

Nicméně v podstatě bez ohledu na konkrétní zvolenou obsahuje definice civilního 

procesu 3 prvky, kterými jsou procesní vztahy, procesní subjekty a procesní úkony. Procesní 

vztahy můžeme charakterizovat coby vynutitelné a závazné, vznikající výhradně při průběhu 

procesu. Vedle toho jsou tyto nezávislé na hmotněprávních vztazích a každý z nich 

je představován svou samostatnou existencí. Proces vede převážně k poznání hmotněprávního 

vztahu, jenž je předmětem řízení. Dle poznatků některých teoretiků má procesní vztah prioritu 

před hmotněprávním, který je jím zatlačen do pozadí.8 Navzdory tomu však vztah hmotněprávní 

trvá dále, i kdyby soud rozhodl v rozporu s jeho obsahem, což se projevuje možností využití 

řádných a mimořádných opravných prostředků. Nelze pak opomenout ani fakt, že se procesní 

vztahy nezřídka vztahují k subjektům odlišným od subjektů hmotněprávního vztahu. Procesní 

subjekty je možné popsat jako osoby, které mají možnost skrze svou činnost ovlivňovat průběh 

řízení.9 Za základní procesní subjekt, tedy takový, který je zastoupen v každém řízení,10 

je možné označit soud. Účastníci, což jsou procesní subjekty, bez kterých by soud a jeho činnost 

neměly valného smyslu, jsou pak v rámci OSŘ definováni tak, že se jedná o žalobce na straně 

jedné a žalovaného na straně druhé. Pokud se jedná o řízení, které lze zahájit i bez návrhu, 
                                                
6 SCHELLE, Karel. Organisation der Justiz und des Rechtsdienstes in der Tschechischen Republik. GRIN Verlag, 
2009. ISBN 9783640415847, s. 36-37. 
7 Tedy procesních úkonů. 
8 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 201. Student (Leges). 
ISBN 978-80-7502-077-2, s. 34. 
9 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 201. Student (Leges). 
ISBN 978-80-7502-077-2, s. 35 neaktuální vydání. 
10 Až na určité výjimky. 
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je účastníkem rovněž navrhovatel stejně jako všechny osoby, o jejichž právech je v takovém 

řízení rozhodováno.11 Přitom je třeba mít na paměti, že každý druh civilního řízení zahrnuje 

specifické procesní subjekty se specifickými právy a povinnostmi. Na základě uvedeného 

lze uzavřít, že je civilní řízení utvářeno a zároveň ovlivňováno procesními úkony procesních 

subjektů. Procesní úkon je proto stěžejní pojem celého civilního řízení. Na definici procesního 

úkonu lze nahlížet různě, nicméně lze říci, že se jedná o úkony, jejichž cílem je založit, zrušit, 

změnit anebo stvrdit určité právní vztahy, přičemž prostřednictvím procesních úkonů účastníci 

mají možnost disponovat celým řízením (iniciovat ho, vzít věc zpět, navrhnout a předložit důkaz 

apod.).12 

Souhrn norem, které upravují civilně procesní právo, zahrnuje jednak předpisy na ústavní 

úrovni, tedy zejména Ústavu ČR a Listiny základních práv a svobod, dále mezinárodní smlouvy, 

ve kterých jsou typicky upravena některá významná procesní práva, která musí signatářské státy 

garantovat. Opomenout pak nelze zákonné předpisy upravující civilní proces, k nimž patří 

zejména zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád stejně jako třeba zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, nicméně nelze opomenout ani fakt, že na civilní proces mají vliv 

i mnohé další normy, mezi nimiž stojí s ohledem na této práce za zmínku například zákon 

č. 85/1996 sb., o advokacii a mnoho dalších právních předpisů. Opomenout pak nelze 

ani prováděcí podzákonné normy vydané na základě zmocnění v zákoně. Na další prameny 

práva, za které je možné označit zásadní soudní rozhodnutí,13 není možné nahlížet coby prameny 

procesního práva. 

V kontextu pramenů práva nelze opomenout skutečnost, že zejména stěžejní předpis 

civilního procesu, jímž je zákon č. 99/1963 Sb., OSŘ je již poměrně zastaralý. Proto se také 

připravuje nový zákon. „Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo přikročit k nahrazení stávajícího 

občanského soudního řádu novým, komplexním kodexem, a to civilním řádem soudním, jehož 

věcný záměr je hotov a veřejnost i praxe s napětím očekává, jakým směrem se dále vývoj zcela 

nového kodexu posune. Součástí návrhu nového procesního kodexu je mj. rozšíření povinného 

zastoupení advokátem, tj. zavedení tzv. advokátských sporů i tam, kde je dosud právní úprava 

nevyžadovala. Návrh obsahuje zavedení povinného zastoupení advokátem nejen pro řízení před 

Nejvyšším soudem, ale též pro řízení před krajskými a vrchními soudy. V případě, že by hodnota 

sporu měla přesáhnout částku 50 000 Kč, počítá návrh s povinným zastoupením advokátem také 

                                                
11 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9, s. 609. 
12 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 
univerzita, 2003. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3271-5, s. 207. 
13 Tedy judikáty, které do určité míry usměrňují a sjednocují výklad právních předpisů. 
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před soudy okresními. Ministerstvo si od rozšíření povinného zastoupení advokátem ve sporném 

řízení slibuje zejména rychlejší průběh řízení, neboť se předpokládá, že přítomnost osob znalých 

práva (tj. advokátů) v rámci soudního sporu pomůže odstranit nutnost opakovaného poučování 

stran sporu, jako se to běžně děje v případě advokátem nezastoupených osob.“14 

Považuji však za nutné poukázat dále na významné odlišnosti civilního procesu 

od procesu trestního. Zatímco trestní proces je charakteristický průběhem trestního řízení před 

soudem, což zahrnuje pochopitelně participaci veřejného žalobce zastupujícího stát (státního 

zástupce) a obžalovaného z trestného činu, civilní proces je obyčejně sporem mezi dvěma 

soukromými osobami. Rovněž princip rovnosti se v trestním procesu realizuje odlišným 

způsobem ve srovnání s procesem civilním, neboť samotný trestní proces vzhledem k postavení 

státních orgánů nutně obnáší značné znevýhodnění obžalovaného. 

V rámci vymezení podstaty civilního procesu pochopitelně nesmí být vynecháno 

pojednání o základních zásadách, na nichž je civilní proces založen. Podobně jako každé právní 

odvětví a v podstatě i právo samotné, je rovněž civilní právo procesní vystavěno na systému 

určitých právních principů, které pohledem právní teorie představují určité vůdčí zásady, 

na kterých stojí právní systém v celku a jednotlivá právní odvětví.15 Zásady civilního procesu 

mají dlouhou historickou tradici, prošly významným vývojem a v současnosti je možné 

je označit za určitý „základ“ celého civilního procesu, na kterém civilní proces jednak „stojí, 

ale také padá.“ Jedná se o základní etické ideje, které by měly být v civilním procesu v každém 

případě dodržovány. Jsou základním stavebním kamenem i pro celý právní řád.16 Výklad 

jednotlivých zásad civilního procesu je možné započít u zásadní ústřední, kterou je zásada 

dispoziční. Zásada dispoziční17 je založena na faktu, že výhradně na rozhodnutí procesních stran 

spočívá, zda dojde k soudnímu řízení a co bude jeho předmětem. Jedná se tedy v zásadě 

o možnost procesních stran disponovat řízením a jeho předmětem. Dispoziční procesní úkony 

účastníků jsou: uznání nároku, obrana obžalovaného a s ní spojené námitky, vzájemný návrh, 

podání odvolání a některé další.18 Zásadu dispoziční ovládá s řízeným sporným. 

                                                
14 ĎURÍKOVÁ, Zuzana. Krok za krokem k novému civilnímu řádu soudnímu – tzv. advokátské spory | Právní 
prostor. Právní prostor [online]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/krok-za-krokem-
k-novemu-civilnimu-radu-soudnimu-tzv-advokatske-spory. 
15 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1, s. 34. 
16 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1995. Právo a hospodářství (C. H. Beck). ISBN 80-
7179-005-2, s. 2. 
17 Opak představuje zásada oficiality - typická pro nespory, kdy procesní aktivitu na sebe přebírá stát, resp. jeho 
orgány. 
18 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada, 
2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5280-8, s. 126. 
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Zásada projednací,19 vyjádřená v § 120 odst. 1 OSŘ, vyjadřuje, že je čistě v zájmu 

účastníků, aby se sami postarali o skutkové podklady pro budoucí rozhodnutí soudu, a to včetně 

důkazních prostředků.20 Uvedené tedy značí, že procesní strany nesou výlučnou odpovědnost 

za náležité a vyčerpávající shromáždění skutkového materiálu. Nesplnění uvedených povinností 

účastníků řízení21 ve své podstatě představuje neúspěch v předmětném sporu. Je rovněž možné 

pronést, že soud zjišťuje v řízení takzvanou procesní (formální) pravdu. 

Dále je možné hovořit o takzvané zásadě kontradiktornosti, přičemž kontradiktornost 

je pojem, který označuje obecně vyjevování sporných skutečností prostřednictvím polemiky, 

sporu. V praktické rovině je tedy v rámci občanského soudního řízení vše podrobeno debatě 

účastníků, kteří se tímto mohou vyjádřit ke všem skutečnostem a důkazům.22 Z principu 

kontradiktornosti plyne, že rozhodnutí soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo 

předmětem diskuse stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskusi.23 Coby jeden ze základních 

právních principů by měla být kontradiktornost připuštěna v každém řízení, tedy bez ohledu 

na jeho povahu.24 Je tedy možné konstatovat, že zatímco žalobce v civilním řízení trvá 

na uspokojení uplatňovaných žalobních nároků, žalovaný uplatňuje zájem protikladný - soud 

tedy řeší spor mezi procesními stranami. Pochopitelně v tomto ohledu vždy záleží na aktivitě 

jednotlivých stran, v převážné míře však mají sporná řízení výrazně konfliktní charakter. 

Zásadu rovnosti účastníků hledejme v čl. 96 Ústavy, čl. 37 LZPS a § 18 OSŘ.25 Její 

podstatou je, že všichni účastníci civilního řízení mají rovné právo při aplikaci hmotných 

i procesních předpisů před kterýmkoliv soudem. V civilním procesu se v praktické rovině 

projevuje vytvářením stejných procesních podmínek a procesního postavení subjektů, o jejichž 

právech a povinnostech se jedná. Literatura hojně používá pro označení této zásady rovněž 

termínu rovnost zbraní.26 Vedle dalšího je princip zaručen rovněž právem na použití mateřského 

jazyka v řízení a dále právem na případnou právní pomoc v řízení, směřující k efektivitě ochrany 

práv. Selucká kupříkladu zásadu rovnosti označuje přímo za ústřední charakteristický rys 

soukromého práva. Dodává přitom, že výjimky z této zásady rovnosti jsou často vnímány coby 

                                                
19 Opakem budiž zásada vyhledávací.  
20 DÁVID, Radovan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení ve vztahu k procesním zásadám. Časopis 
pro právní vědu a praxi. 2008, č. 4, s. 358-362. 
21 Tedy neunesení břemen. 
22 Což se týká i nesporného řízení. 
23 Viz Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16. 
24 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 
2008. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-726-3. 
25 § 18 odst. 1 OSŘ výslovně stanovuje, že mají účastníci v občanském soudním řízení rovné postavení. 
26 Např. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. Beckovy 
příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-321-9, s. 410 či SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2. vyd., 
aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5280-8, s. 126. 
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diferenciační kritérium svébytnosti toho kterého právního odvětví či pododvětví, jako takové 

tedy mají v právním řádu velký význam.27  

Zásada arbitrárního pořádku,28 která se uplatňuje i v našem civilním procesu, znamená, 

že zákon nepředepisuje žádná zvláštní období či úseky řízení - to je tedy považováno za jeden 

celek. Je tedy možné konstatovat, že soud sám určuje dle svého uvážení, zda a kdy který úkon 

vykoná, kdy a které důkazy provede, kdy je možné pokládat danou věc za zralou pro vydání 

rozhodnutí. Aplikace koncentrace, kdy účastník ve sporných řízeních musí předkládat důkazy 

do určitého okamžiku, není prolomením této zásady, ale snahou o zabránění neúměrného 

prodlužování soudního řízení. V podstatě tedy můžeme řízení, ve kterém je uplatněna zásada 

jednotnosti, charakterizovat jako řízení, v němž není stanoven sled určitých procesních úkonů. 

Účastníci mohou činit své procesní úkony kdykoliv během řízení, mohou uvádět rozhodné 

skutečnosti a označovat důkazy až do vydání nebo vyhlášení rozhodnutí. Tímto ostatně není 

dotčeno právo účastníka uvádět nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení.29 

Dále je nutné pojednat o zásadě veřejnosti, ústnosti a přímosti. Nicméně je nutné 

upozornit na to, že se se tyto zásady týkají toliko jednání před soudem, tedy nikoli celého řízení. 

Zásady veřejnosti30 a ústnosti mají svůj základ již v samotné Ústavě.31 V rámci zásady veřejnosti 

je požadováno, aby bylo řízení před soudem vždy veřejného charakteru, přičemž určité výjimky 

jsou dále stanoveny zákonem.32,33 Z dikce § 116 OSŘ doslovně plyne, že „veřejnost soudního 

jednání znamená možnost přítomnosti neurčitého počtu osob v místnosti, kde probíhá jednání.“34 

Podotýkám, že ve vztahu k procesním stranám se však tato zásada uplatňuje v mnohem širší míře 

a projevuje se kupříkladu také jako oprávnění nahlížet do spisu, být přítomen při provádění 

důkazů atd. Ačkoliv zásadu veřejnosti provázejí v praktické rovině jist výjimky, rozhodnutí musí 

být vždy vyhlášeno veřejně, výjimky z tohoto pravidla se nepřipouští. V souladu se zásadou 

ústnosti soud rozhoduje zásadně na základě poznatků, které byly získány ústním podáním během 

jednání.35 Ostatně zásada ústnosti je úzce spjata s výše zmíněnou zásadou veřejnosti, neboť 

realizaci zásady veřejnosti bez ústního jednání si lze opravdu jen stěží představit. Jde tedy předně 
                                                
27 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. V Praze: C. H. Beck, 2008. Beckova edice 
právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9, s. 12. 
28 Jinak také zásada jednotnosti řízení. 
29 Dle § 20 odst. 2 ZŘS. 
30 Která v tomto případě představuje možnost přítomnosti neurčitého počtu osob při soudním jednání. 
31 Čl. 96 odst. 2. 
32 Vyloučení veřejnosti – ochrana utajovaných skutečností, obchodní tajemství, důležité zájmy, mravnost. 
33 Soud rovněž může v dílčích případech odepřít přístup k jednání osobám nezletilým či takovým, které by případně 
mohly narušit důstojní průběh soudního jednání (podnapilým). 
34 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 
univerzita, 2003. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3271-5, s. 181. 
35 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada, 
2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5280-8, s. 127. 
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o zaručení důkladnějšího projednání dané věci. Je možné hovořit o určité možnosti 

„bezprostředního působení na soudce“, jako také o rychlejším a účinnějším jednání. V praktické 

rovině bývá tato zásada naplněna skrze ústní průběh jednání za přítomnosti účastníků s tím, 

že soud má povinnost přihlédnout k jejich ústním vyjádření a vzít je v úvahu při svém 

rozhodování. Nicméně na plném uplatnění zásady ústnosti nic nemění ani fakt, že pro některé 

procesní úkony stran36 je požadována písemná forma, a to s ohledem na požadavek určitosti 

a jednoznačnosti předmětu řízení, jenž však musí být později stejně upřesněn při ústním jednání. 

Zásada přímosti (bezprostřednosti)37 je vyjádřena v ust. § l22 odst. L OSŘ tím způsobem, 

že dokazování zásadně provádí soud, jenž rozhoduje ve věci, a to při jednání, ke kterému je třeba 

předvolat účastníky řízení38,39. V rámci dodržení této zásady tedy musí soud získat bezprostřední 

a co nejpřesnější informace o projednávané věci, má tedy používat (především) takové důkazní 

prostředky, které umožní co nejbezprostřednější poznání skutečnosti. Částečnou výjimkou z této 

zásady budiž situace, kdy za účastníka jedná jeho zástupce, případně případy, kdy jsou důkazy 

prováděny nepřímo prostřednictvím dožádaného soudu. V případě, že soud koná zkrácené řízení, 

v jehož závěru je vydán platební rozkaz,40 je princip přímosti prolomen zcela. 

Jednou z dalších významných zásad občanského soudního řízení je zásada materiální 

pravdy. Materiální (objektivní) pravdou přitom rozumíme takové skutkové zjištění, které zcela 

odpovídá skutečnosti a v návaznosti na to takové řízení, v němž má soud zjistit objektivní 

pravdu, představuje materiální soudní řízení. Podstatou procesu, který je ovládán principem 

materiální pravdy, je jeho vedení takovým způsobem, který povede ke zjištění skutečného stavu 

věci.41 Pochopitelně však v praktické rovině nikdy není a nebude jisté a ani právní předpis 

nezajistí, aby skutečný stav věci zjištěn opravdu byl. Zákon tak dává pouze prostor k tomu, 

aby tomu tak mohlo být, a k tomu, aby soudce dospěl ke svému vlastnímu přesvědčení 

o skutkovém stavu věci a aby toto své přesvědčení, které je jeho subjektivní pravdou, mohlo být 

považováno za pravdu objektivní. Můžeme tedy konstatovat, že v souladu se zásadou materiální 

pravdy soud vyvozuje poznatky o stavu objektivních skutečností dle obsahu tvrzení stran a jimi 

předložených důkazů. Zákon přitom nespecifikuje, jak má být existence a povaha té které právně 

významné skutečnosti prokázána a jakými důkazy je  zapotřebí toto doložit.42 Soud musí 

všechna tvrzení a důkazy hodnotit podle jejich obsahu a významu, který s nimi spojuje právní 

                                                
36 Typicky žaloba. 
37 Opakem zásady přímosti budiž princip nepřímosti, který je neodmyslitelně spojen s procesem písemným. 
38 § 115 odst. 1 OSŘ. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009. 
40 Nebo řízení kontumační, jehož výsledkem je vynesení rozsudku pro zmeškání. 
41 Takzvaná objektivní pravda. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009. 
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řád. Je nepřípustné, aby bylo některé tvrzení nebo důkaz považován za pravdivý ve smyslu 

sporné věci jen proto, že má určitou formu nebo jej nevyvrací protinávrh. Zásada materiální 

pravdy vyžaduje, aby soud hodnotil předložené údaje a důkazy takovým způsobem, 

že k poznatkům, které z jejich obsahu objektivně vyplývají, přiřazuje relevantní právní normy 

a teprve pokud oba tyto prvky korespondují, z nich vyvodil závěry ve věci samé.43 

Hodnocení důkazů je ovládáno jednou z nejdůležitějších procesních zásad, kterou 

je zásada volného hodnocení důkazů. Jak již sám termín napovídá, zásada souvisí s tím, že soud 

hodnotí důkazy, jež provedl, dle svého vnitřního přesvědčení, každý jednotlivě a všechny 

ve vzájemných souvislostech, přičemž přihlíží ke všemu, co v rámci řízení vyšlo najevo.44 

Nicméně žádný právní předpis neudává soudci, jaký stupeň věrohodnosti, tedy jakou „důkazní 

sílu“ je třeba přiznat jednotlivým důkazním prostředkům.45,46 Omezení soudu v hodnocení 

důkazů či podřízení soudce formálním předpisům o hodnocení důkazů by mělo za následek 

snížení objektivnosti. Zásadu volného hodnocení důkazů však ani není možné vnímat tak, 

že by soud ve svém rozhodování měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí, a které 

nikoli, nebo o které z důkazů své skutkové závěry opře, a o které naopak ne.47 

A konečně je třeba v neposlední řadě zmínit existenci zásady hospodárnosti řízení,48 

se kterou souvisí ve značné míře rovněž zásada rychlosti jednání. Je zřejmé a nesporné, že právě 

rychlost řízení je důležitá pro účinnou ochranu uplatňovaných práv a chráněných zájmů, 

z uvedených důvodů je nutné zamezit jakýmkoliv zbytečným průtahům. Ostatně zásada rychlosti 

plyne z § 6 OSŘ, kde se uvádí následující: „V řízení postupuje soud v součinnosti se všemi 

účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná.“49 Pro úplnost je pak třeba zmínit 

také § 100 OSŘ, který stanoví: „Jakmile řízení bylo zahájeno, postupuje v něm soud 

i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta.“ Soudu je tedy 

uloženo, aby řízení proběhlo v co nejkratší době a zároveň s co nejmenšími náklady, nicméně 

zároveň je pochopitelně třeba splňovat stanovené zákonné zásady. Jako nežádoucí jsou však 

                                                
43 Opačný postup by představoval zásadu formální pravdy, která stojí na procesní konstrukci, kdy má soud 
považovat za prokázané to, co za prokázané v určitých situacích považuje zákon. Z takové konstrukce ostatně 
vychází kupříkladu institut rozsudku pro zmeškání známý českému civilnímu procesu od první poloviny 90. let 
20. století. 
44 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář, Praha. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 
978-80-7400-107-9, s. 913. 
45 Za důkaz přitom může dle OSŘ posloužit vše, co je schopno přispět objasnění věci. 
46 Opakem by pak byla zásada legální teorie důkazní, která říká, že zákon stanoví důkazní sílu jednotlivých 
důkazních prostředků, případně které důkazní prostředky a v jakém rozsahu jsou nutné pro prokázání určitých 
skutečností. 
47 Bulletin advokacie. Vydání 4-8. CODEX, 2001, s. 18. 
48 Označována také coby zásada procesní ekonomie. 
49 Zásada rychlosti je dále zakotvena také v dalších procesních předpisech, např. v zákoně č. 6/2002 Sb., 
zákoně o soudech a soudcích.  
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pokládány jakékoliv nadbytečné formality, které zpomalují postup vedoucí ke skončení řízení. 

Zásady rychlosti a hospodárnosti vycházejí jak z doporučení Rady Evropy, tak také z čl. 38 odst. 

2 Listiny a z ustanovení §§ 6 a 100 odst. 1 OSŘ. Téma rychlosti civilního procesu50 se nezřídka 

stává předmětem úvah Ústavního soudu ČR. Podle jeho postoje jsou v demokratickém právním 

státě průtahy v řízení zcela neomluvitelné a nepřípustné, neboť působí v negativním směru 

na právní jistotu a důvěru občanů v ochraně jejich práv. V žádném případě přitom průtahy 

nemohou být omlouvány přetížeností soudu, neboť organizační nedostatky uvnitř orgánů státní 

moci nemohou být občanům na újmu, stejně tak je není možné svádět ani na účastníky sporu.51  

1.1.1. Účastníci civilního řízení  

Předtím, než bude pojednáno o účastnících řízení, je zapotřebí nejprve specifikovat 

subjekty řízení, které jsou v tomto ohledu nadřazeným pojmem. Položme si tedy nejprve otázku, 

kdo to jsou subjekty civilního řízení a jaká je jejich role. Teoretici tradičně rozdělují subjekty 

civilního procesu na soudy a účastníky řízení a další osoby zúčastněné na řízení. Těmito subjekty 

jsou na jedné straně takové subjekty, které zákon pověřuje poskytováním ochrany subjektivním 

právům a zákonem chráněným zájmům, přičemž tito autoritativně rozhodují o vztazích, které 

jsou předmětem civilního řízení. Za takové orgány je možné označit především soudy, tedy státní 

orgány, jimž je svěřen výkon soudnictví52 a dále pak rovněž nestátní orgány, kterými jsou 

rozhodci, případně stálé rozhodčí soudy. Rozdílné postavení pak má skupina druhá, tedy 

účastníci řízení, kteří hrají roli osob, o jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje. 

Ačkoliv jejich podřízené postavení vůči soudu je zřejmé a nesporné, jejich vůle hraje rozhodující 

roli, a to předně v řízení sporném.53 Jako další subjekty občanského soudního řízení pak bývají 

v některých případech označováni také vyšší soudní úředníci, kteří mohou jednat samostatně 

v souladu se zákonem č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících 

státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, jako také provádět úkony soudu 

v soudním řízení a v jiné činnosti soudu. Dále pak institut soudních komisařů v dědickém 

                                                
50 A zejména jeho neúměrného prodlužování. 
51 BUREŠ, Jaroslav. Občanský soudní řád: komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 80-7179-378-7, s. 14. 
52 Jednotná soustava obecných soudů je v naší zemi tvořena Nejvyšším soudem ČR, vrchními soudy, krajskými 
soudy a obecnými soudy. Mimu tuto soustavu obecných soudů pak dále stojí Ústavní soud ČR a Nejvyšší správní 
soud ČR.  
53 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 
2009. ISBN 978-80-210-5062-4, s. 13. 
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řízení54 a v neposlední řadě také kupříkladu státní zástupci, jež vedle dalšího zastupují veřejnou 

žalobu v trestním řízení. Dále je nutné od subjektů řízení rozlišit osoby zúčastněné na řízení, 

které disponují jistými procesními povinnostmi (právy). Do této skupiny je možné zařadit 

kupříkladu svědky, znalce, tlumočníky, zapisovatele atd. Ačkoliv tyto osoby zcela nepochybně 

oplývají určitým právně upraveným postavením, nemají možnost vlastním jménem ovlivňovat 

průběh řízení.55,56 

Dále již bude pozornost věnována podrobněji pouze problematice účastníků civilního  

řízení. Těmi jsou subjekty zcela zásadními, neboť právě o jejich právech a povinnostech 

se v rámci řízení rozhoduje, právě jejich zájmům je poskytována ochrana. Tyto osoby v zásadě 

oplývají celou řadou procesních oprávnění a povinností a významně ovlivňují celý průběh řízení 

prostřednictvím dispozičních úkonů. V podstatě je možné konstatovat, že se jedná o subjekty 

řízení, které se v souvislosti se sobě přiznanými specifickými procesními právy a povinnostmi 

od ostatních subjektů řízení výrazně odlišují. Vedle soudů představují právě účastníci řízení 

v každém dílčím řízení subjekty obligatorní.57 

Je tedy patrné, nakolik je postavení a role účastníků občanského soudního řízení 

významné. V souvislosti s tím, že soudní moc vždy vykonává svá právně závazná rozhodnutí 

o konkrétních právech a povinnostech58 konkrétních osob, musí být jednak předmět rozhodování, 

jednak pochopitelně také účastníci těchto vztahů individualizováni. Je to tedy výhradně účastník 

řízení, jemuž vznikají procesní práva a povinnosti, výhradně tyto jsou také předmětem daného 

jednání. Je přitom nutné mít dále na paměti, že procesní účastenství není závislé ani nutně 

spojeno s hmotněprávním účastenstvím v právním vztahu, který je předmětem daného řízení.59 

Z uvedeného je možné vyvodit, že ačkoliv účastník řízení je nositelem práv a povinností, o nichž 

je vedeno předmětné řízení, nutně jím být nemusí. V podstatě tedy může být dostačujícím pouhé 

tvrzení žalobce, že mu svědčí právo a že jím označený žalovaný má v žalobě uvedenou 

povinnost. Soudu pak je přiznána povinnost od začátku řízení přesně vědět, kdo je účastníkem 

řízení, přičemž tito posléze musí dostat rovnou příležitost k uplatnění svých procesních práv. 

Pokud by tomu tak nebylo, příslušné pochybení soudu by zakládalo závažnou procesní vadu, 

                                                
54 Tuto funkci vykonávají notáři, kteří jsou v tomto řízení povinni provádět všechny úkony a předložit soudu 
všechny podklady tak, aby soud mohl vynést rozhodnutí ve věci samé. 
55 Nicméně kupříkladu svědek může mít v řízení postavení, kde se rozhoduje o jeho právech a povinnostech, 
a to když uplatní právo na náhradu nákladů, jež mu v souvislosti s plněním svědecké povinnosti vznikly, což jej 
postaví do role účastníka řízení pro jednu jeho část. 
56 SCHELLEOVÁ, Ilona. Český civilní proces: vysokoškolská právnická učebnice. Praha: Linde, 1997. ISBN 80-
7201-065-4, s. 116. 
57 Neboť není zcela jistě možné si představit řízení bez soudu či jeho účastníků. 
58 Či konkrétních právních vztazích. 
59 Jedná se totiž o záležitost věcné legitimace, nikoli záležitost účasti v samotném procesu. 
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která je označována jako zmatečnost. Ačkoliv ve většině případů je příslušný účastník 

účastníkem pro celé řízení, v praxi se můžeme výjimečně setkat i se situací, kdy účastník opustí 

řízení před jeho skončením.60 Nelze dále opomenout fakt, že v některých případech procesní 

právo přiznává určité samostatné postavení i osobě zúčastněné na řízení, obecně je to tehdy, 

pokud se má rozhodnout o jejím dílčím právu.61 

Dále je nutné podotknout, že jednotná definice pojmu účastníka civilního řízení je značně 

problematická, jelikož diferenciace soudního řízení nalézacího na řízení sporné a nesporné 

má dopad na pojmové vymezení účastníků těchto řízení. Z uvedených důvodů je možné hovořit 

o odlišných kritériích pro pojmové vymezení účastníků řízení sporného v komparaci s kritérii 

pro specifikaci účastníků řízení nesporných. V podstatě je možné hovořit o 3 rozličných 

definicích účastníků civilního řízení dle OSŘ. Za účastníky řízení sporného je možné označit 

žalobce a žalovaného,62 což ostatně samo o sobě vyjadřuje jejich vzájemný poměr v řízení, 

v rámci kterého usilují o prosazení svého protikladného zájmu na jeho výsledku. Je vhodné 

doplnit, že některá nesporná řízení mohou být zahájena i bez návrhu, jiná pak naopak pouze 

na návrh, z čehož následně pramení dva možné způsoby definování účastníků nesporného řízení. 

Účastníkem tohoto řízení tedy může být navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech 

má být v řízení jednáno.63 Pokud tedy nastane situace, kdy vyjde najevo v průběhu řízení, 

že účastníkem je další osoba, soud tuto osobu za účastníka přibere. Dále mohou být za účastníky 

považování navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. Určení, kdo bude účastníkem 

řízení, přitom vychází z ustanovení zákona. 

Vedle toho však nelze opomenout ani další skupinu osob zainteresovaných na řízení, 

kterou zákonodárce v některých případech k výše zmíněným skupinám přiřazuje a kterou 

je možné označit jako takzvané zvláštní subjekty řízení. Jak již bylo v práci zmíněno, 

tak v určitých případech vystupuje coby subjekt civilního procesu i státní zástupce jako 

reprezentant veřejného zájmu nebo v případech stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových.64 Dále sem spadají rovněž osoby, které vykonávají 

určité pomocné funkce. Jedná se kupříkladu o správce dědictví dle § 175e a §175f OSŘ, 

                                                
60 Těmito případy jsou záměna účastníka, procesní nástupnictví nebo rozhodnutí soudu, které je však možné pouze 
v řízení nesporném. 
61 Příkladem budiž svědek, který se domáhá svého práva na svědečné. Vzhledem k tomu, že se rozhoduje o jeho 
právu, stává se účastníkem pro určitý úsek řízení. 
62 Jak již samotné pojmy napovídají, za žalobce je možné považovat toho, kdo se na soud s příslušnou žalobou 
obrátí; žalovaný je pak naopak tím, koho žalobce v žalobě označí za žalovaného. 
63 S tímto je možné se setkat zejména v případech, kdy soud nemůže předem pomocí konkrétních znaků určit, kdo 
bude účastníkem řízení. 
64 Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů. 
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ustanovený soudem v řízení o dědictví, nebo o insolvenčního správce, který je ustanoven soudem 

v rámci insolvenčního řízení.65 

Od těchto osob je dále navíc zapotřebí odlišit skupinu osob, které se sice rovněž účastní 

řízení, nicméně nemohou svými procesními úkony civilní řízení nikterak ovlivňovat. Tyto osoby 

tedy nemají možnost podávat návrhy či činit jiné procesní úkony, stejně tak nemají ani vliv 

na průběh procesu.66 Nejedná se tedy o subjekty řízení a je pro ně užíváno označení osoby 

zúčastněné na řízení. Mezi tyto osoby se řadí kupříkladu svědci, znalci, tlumočníci 

a dále pak rovněž osoby třetí, kterým byla v rámci řízení uložena určitá povinnost. V tomto 

směru je bezesporu důležité doplnit, že i tyto osoby mají postavení účastníků řízení, 

a to konkrétně v té části, ve které se jedná o jejich nároky67 a nejde právě o jejich práva 

a povinnosti. Tyto osoby mohou být účastníky jen v určitých otázkách (například pokud 

se v řízení před soudem rozhoduje o svědečném či odměně znalce, je svědek, popř. znalec 

účastníkem, po zbytek řízení je pak pouze osobou zúčastněnou na řízení). 

1.1.2. Způsobilost být účastníkem řízení 

Po provedení definice jednotlivých účastníků řízení je nepochybně nutné vymezit, kdo 

se vůbec účastníkem může stát, kdo je ke tomu způsobilý a kdo je schopen před soudem 

samostatně jednat. Nicméně vedle toho je dále nutné vyřešit otázku věcné legitimace, tedy 

otázku, komu skutečně náleží věcné oprávnění dle hmotného práva. Teprve po nalezení 

odpovědí na tyto otázky je totiž možné přistoupit k vymezení účastníků v souladu se zákonem. 

Z dikce ust. § 19 OSŘ plyne, že způsobilost být účastníkem řízení má ten, „kdo 

má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává“.68 Právní osobnost69 je pojem, který 

do českého právního řádu vnesl Nový občanský zákoník (NOZ).70 Jednoduše je možné 

ji definovat coby skutečnost, že může daná osoba nabývat práv a povinností. Je nutné především 

v této souvislosti upozornit na fakt, že se od sebe právní osobnost fyzické osoby (člověka) 

od právní osobnosti právnické osoby významně liší, o čemž bude pojednáno dále v textu práce. 

Odlišme ji pro úplnost na tomto místě od pojmu svéprávnosti, která naproti tomu vyjadřuje 

schopnost osoby nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k právním 

povinnostem, jde tedy v podstatě o způsobilost k právnímu jednání. Nezbývá než doplnit, 

                                                
65 Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
66 Nicméně na druhé straně jim zákonodárce ukládá určité povinnosti. 
67 Např. o svědečném, znalečném, tlumočném. 
68 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. 
69 Dříve označována coby právní subjektivita. 
70 Konkrétně jde o § 15 odst. 1 NOZ. 
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že NOZ zakazuje, aby se někdo vzdal své právní osobnosti,71 i kdyby jen částečně. Pokud 

by totiž takto někdo učinil, nemělo by stejně předmětné vzdání se právní osobnosti žádných 

právních účinků, tedy by se k němu zkrátka nepřihlíželo. 

V rámci pojednání o způsobilosti být účastníkem řízení je tedy řešena otázka, kdo 

se vůbec může účastníkem civilního řízení stát. OSŘ zde v podstatě odkazuje do sféry hmotného 

práva a přiznává způsobilost být účastníkem řízení každému, kdo oplývá způsobilostí mít práva 

a povinnosti, tedy již zmíněnou právní osobností.72 Dle mých poznatků se přitom jedná o řešení 

logické, neboť vyjadřuje, že ten, kdo může být subjektem práva, musí mít logicky také možnost 

být subjektem (účastníkem) procesu, který slouží jeho ochraně. V zásadě tedy způsobilost být 

účastníkem řízení můžeme označit coby způsobilost mít procesní práva a povinnosti. 

Konstatujme tedy, že ten, kdo nedisponuje touto způsobilostí, může být účastníkem řízení pouze 

v případě, že mu způsobilost být účastníkem přiznává zákon. V následujícím textu budou 

rozebrány aspekty právní osobnosti fyzických a právnických osob, zejména pak bude poukázáno 

na vzájemné odlišnosti. 

V prvé řadě bude proveden exkurz do aspektů právní osobnosti fyzických osob. Je možné 

pronést, že způsobilost mít práva a povinnosti, tedy také procesní subjektivitu, zákon přiznává 

především fyzickým osobám, přičemž tato mu vzniká narozením.73 Způsobilost k právům 

je přiznána coby základní lidské právo každé fyzické osobě bez rozdílu, tedy nezávisle na jejím 

pohlaví, věku, jazyce.74,75 Jak již bylo uvedeno, způsobilost k právům je v postavení jednoho 

ze základních lidských práv neomezená a neomezitelná, přičemž touto disponuje i nasciturus76 

za předpokladu, že se narodí dítě živé.77,78,79 Tedy v případě splnění dané podmínky se dítě stává 

účastníkem řízení. Můžeme tedy konstatovat, že okamžik nabytí jeho procesní subjektivity 

je spojen s okamžikem jeho početí, nicméně její účinky nastávají až společně s jeho narozením. 

                                                
71 Či svéprávnosti. 
72 Viz kupříkladu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. března 2005, sp. zn. 21 Cdo 1777/2004. 
73 Dle § 23 NOZ. 
74 Čl. 5 zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
75 To obecně ve smyslu čl. 42 Listiny znamená, že ji má každý bez rozdílu, zda občan ČR nebo cizinec. Konkrétní 
omezení právní způsobilosti cizinců připouští Listina sama v čl. 26 odst. 4 i jinde a činí tak v zásadě i jiné právní 
předpisy, především pak zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
76 Tedy nenarozené dítě, zpravidla od početí do porodu. 
77 Nasciturus hraje významnou roli zejména z hlediska dědického práva, neb zemře-li zůstavitel před narozením 
svého dítěte, může se stát toto dítě jeho dědicem. Zemře-li dítě až po porodu, stává se samo zůstavitelem a jeho 
dědický podíl připadne jeho vlastním dědicům, kdežto narodí-li se mrtvé, má se za to, že se nikdy dědicem nestalo 
a na jeho místo nastupují ostatní dědicové. 
78 Ve smyslu § 25 NOZ. 
79 NOZ uvádí, že na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Pokud se živé 
nenarodí, je na něj pohlíženo, jako kdyby nikdy nebylo. 
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Dále lze ve vztahu ke způsobilosti fyzických osob konstatovat, že v oblasti pracovně 

právních vztahů vzniká způsobilost fyzické osoby být účastníkem řízení80 coby zaměstnanec 

dnem, kdy tato osoba dosáhne 15 let věku. Způsobilost fyzické osoby být účastníkem řízení jako 

zaměstnavatel vzniká narozením, složitější se však společně s přijetím NOZ stala otázka 

způsobilosti fyzické osoby právně jednat jako zaměstnavatel, tedy otázka svéprávnosti.81,82 Zánik 

procesní subjektivity fyzické osoby je spojen v souladu s hmotněprávní úpravou se smrtí, resp. 

jejím prohlášením za mrtvou.83 

Způsobilost být účastníkem řízení je přiznána zákonodárcem také právnickým osobám. 

Významnou hmotně právní normou je v tomto případě opětovně NOZ, a to konkrétně § 118 odst. 

1, který právnickým osobám přiznává způsobilost mít práva a povinnosti, tedy právní osobnost. 

Při úsilí o definici právnické osoby je třeba nahlédnout do § 20, dle kterého jde o „organizovaný 

útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. 

Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které 

se slučují s její právní povahou.“84 Obecně se pak právnické osoby rozdělují na právnické osoby 

soukromého práva a právnické osoby veřejného práva.85 Z hlediska soukromého práva je možné 

hovořit o existenci třech typů právnických osob.86,87 

Pokládám za důležité na tomto místě upozornit na fakt, že naše nauka i právní praxe 

vychází tradičně z teorie fikční. Dle této teorie nemají právnické osoby svou existenci v reálném 

světě, ale existují jen z moci zákona jako juristická fikce, což bylo dále umocněno přijetím 
                                                
80 Tedy mít práva a povinnosti. 
81 VAŠENDOVÁ, Dominika. Pracovněprávní subjektivita fyzické osoby jakožto zaměstnavatele po rekodifikaci 
soukromého práva. In: Epravo.cz [online]. 2015 [cit. 2018-09-14]. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/pracovnepravni-subjektivita-fyzicke-osoby-jakozto-zamestnavatele-po-
rekodifikaci-soukromeho-prava-97118.html 
82 V souladu s ust. § 30 odst. 1 NOZ se člověk, potažmo zaměstnavatel, plně svéprávným stává dosažením zletilosti. 
Nicméně zaměstnavatel může být dle současné právní úpravy plně svéprávný, tedy způsobilý právně jednat 
v pracovněprávních vztazích i před dosažením 18. roku věku. § 30 odst. 2 NOZ stanovuje, že plné svéprávnosti 
lze nabýt také přiznáním soudu nebo uzavřením manželství. Přiznání plné svéprávnosti fyzické osobě soudem 
upravuje ustanovení § 37 NOZ. Soud návrhu na přiznání plné svéprávnosti vyhoví, jestliže nezletilý dosáhl alespoň 
věku 16 let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí 
zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu 
nezletilého. V případě nabytí plné svéprávnosti uzavřením manželství, nezletilý plnou svéprávnost neztrácí 
ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné. 
83 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. února 2013, sp. zn. 22 Cdo 2605/2011. 
84 § 20 odst. 1 NOZ. 
85 § 144 NOZ. 
86 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 
2016. ISBN 978-80-7478-326-5, s. 267-273. 
87 Jedná se v prvé řadě o soukromoprávní korporace, z nichž NOZ výslovně upravuje spolky, nicméně z hlediska 
obchodního práva je možné hovořit o existenci rozličných obchodních korporací. Jejich podstatou je organizované 
společenství jiných osob, tvoří je členové nebo společníci, podstatná je tedy jejich osobní složka; dále jsou 
to takzvané fundace – typicky nadace či nadační fondy. Jejich základ naopak tradičně tvoří majetek určený 
k určitému účelu, podstatná je věcná složka; v neposlední řadě pak existují také smíšené útvary, zejména ústavy 
(a přetrvávající obecně prospěšné společnosti). V nich je osobní i věcná složka propojena, ústav nemá členy jako 
korporace, ale zaměstnance, a majetek ústavu není tak chráněn jako u fundací. 
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NOZ.88 Tedy vzhledem k tomu, že vznikají právnické osoby z moci práva, je možné za ně uznat 

pouze takové, kterým zákon postavení právnické osoby přizná.89 Způsobilost právnických osob 

být účastníkem řízení vzniká společně s jejím vznikem, tedy se dnem, ke kterému byly zapsány 

do obchodního90 rejstříku, pokud zákon nestanoví jinak, zánik pak je třeba spojovat se dnem 

výmazu z tohoto rejstříku, pokud není zákonem stanoveno jinak.91 

Nicméně v neposlední řadě je způsobilost být účastníkem řízení přiznána za určitých 

podmínek rovněž státu. Položme si tedy nyní otázku, jakými aspekty se vyznačuje procesní 

subjektivita státu. Stát je právnickou osobou v případě, kdy vystupuje jako účastník 

soukromoprávních vztahů,92 z čehož by bylo možné současně odvodit, že má rovněž v tomto 

rozsahu způsobilost být účastníkem řízení. Nicméně společně s účinností zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, není 

na organizační složky státu pohlíženo coby na právnické osoby, proto vystupuje za stát před 

zejména Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.93 Tento úřad tak činí v rámci 

civilního soudního řízení ve věcech, které souvisejí s majetkem státu v zákonných případech 

či případně za předpokladu, že se na tom v souladu se zákonem s příslušnou složkou státu 

dohodne. Jinak vystupuje za stát před soudem příslušná organizační složka.94 Nicméně je vhodné 

podotknout, že sama organizační složka státu nemá způsobilost být účastníkem řízení; je-li 

nepochybné, že žalobce označil v žalobě za účastníka řízení jen organizační složku státu, 

jde o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a soud řízení podle ustanovení § 104 odst. 

1 OSŘ zastaví.95,96 

Jirsa dále rozebírá institut vedlejšího účastenství a uvádí, že stát může vystupovat 

v občanském soudním řízení coby vedlejší účastník ve stejné věci, ve které je účastníkem řízení, 

pokud vystupuje na stejné sporné straně a také tehdy, když za něj vystupují odlišné organizační 

                                                
88 Právnické osoby v NOZ. In: Nový občanský zákoník [online]. 2013 [cit. 2018-09-14]. Dostupné 
z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/infocentrum/media/415-pravnicke-osoby-v-noz 
89 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. září 1993, sp. zn. 7 Cmo 33/92, z něhož plyne, že právnickými 
osobami jsou subjekty, o kterých to stanoví zákon. Nicméně takové stanovení nemusí být výslovné, neb postačí, 
pokud zákon stanoví, že určitý subjekt má atributy právní subjektivity, a tedy způsobilost k právům a povinnostem 
a způsobilost k právním úkonům. 
90 Nebo jiného zákonem určeného. 
91 BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. Olomouc: ANAG, 
2013-. Právo (ANAG). ISBN 9788072638192, s. 43. 
92 § 21 NOZ. 
93 Jedná se o úřad státní správy ČR a organizační složku státu, která, jak již název napovídá, spravuje majetek patřící 
státu a zastupuje v těchto věcech stát, resp. jiné jeho organizační složky, které nakládají se státním majetkem, před 
soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, jinými správními úřady a dalšími orgány. Odborný dohled nad ním 
vykonává Ministerstvo financí ČR, jemu také úřad zasílá na vědomí všechna svá právní stanoviska. Můžeme 
podotknout, že příjmy a výdaje úřadu jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí.  
94 Dle zákona č. 219/2000 Sb. 
95 Viz Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2003, sp.zn. 21 Cdo 961/2002. 
96 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. 
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složky.97,98 Vedlejší účastenství je přitom institut sporného řízení upravený prostřednictvím ust. 

§ 93 OSŘ a je zaměřen na „procesní pomoc“ hlavnímu účastníkovi dalším subjektem, který 

do řízení vstoupí, a to buď ze své iniciativy, nebo případně na výzvu účastníka prostřednictvím 

soudu.99 Hlavní podmínkou pro možnost vstupu dalšího subjektu do řízení100 je právní zájem 

na výsledku řízení. V případě státu právní zájem na výsledku řízení ve smyslu ustanovení 

§ 93 odst. 1 OSŘ nelze vykládat pouze jako obecný zájem státu, nýbrž je nezbytné jej posuzovat 

s ohledem na jeho postavení nositele veřejných funkcí a s veřejným zájmem k bezproblémovému 

naplňování těchto funkcí, což úzce souvisí s působností jeho jednotlivých organizačních složek. 

Zájem na výsledku řízení proto nemusí mít pouze stát jako takový, ale stejně tak také konkrétní 

organizační složka státu,101 i když v civilním řízení zásadně nemá samostatnou procesní 

způsobilost ani způsobilost být účastníkem řízení. Její zájem na výsledku řízení je však rovněž 

zájmem státu, za nějž má tato organizační složka v pozici vedlejšího účastníka v soudním řízení 

vystupovat. 

Na závěr podkapitoly je dále nutné pojednat o způsobilosti přiznané zákonem. 

Zákonodárce totiž může přiznat způsobilost být účastníkem řízení i takovým subjektům, které 

nejsou na základě hmotného práva způsobilé mít práva a povinnosti. Z uvedených důvodů tedy 

pak ten, kdo nemá tuto způsobilost, může být účastníkem řízení výhradně tehdy, je-li mu tato 

způsobilost přiznána zákonem. Zákon tak může učinit výslovně nebo tak, že s ním zkrátka 

zachází jako se způsobilým účastníkem řízení. Zákonodárce tak přiznává způsobilost být 

účastníkem řízení kupříkladu: 

• Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;102,103 

• Státnímu zastupitelství;104 

• Komisi pro cenné papíry; 

• Volební komisi, která organizovala volby do rady zaměstnanců nebo volby zástupce 

pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci.105 

                                                
97 JIRSA, Jaromír. Vedlejší účastenství státu. In: PrávníProstor.cz [online]. 2015 [cit. 2018-09-14]. Dostupné 
z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/spravni-pravo/vedlejsi-ucastenstvi-statu 
98 Viz Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2014, č. j. 30 Co 530/2013-77. 
99 JIRSA, Jaromír. Vedlejší účastenství státu. In: PrávníProstor.cz [online]. 2015 [cit. 2018-09-14]. Dostupné 
z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/spravni-pravo/vedlejsi-ucastenstvi-statu 
100 Kterého je možné označit jako „pomocníka“ hlavního účastníka. 
101 Kupříkladu Ministerstvo financí České republiky. 
102 ÚZSVM je dle zákona č. 201/2002 Sb. „způsobilý být sám účastníkem občanského soudního řízení a má pro toto 
řízení procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu se zvláštním 
právním předpisem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu 
vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, anebo 
do takového řízení vstupuje.“ 
103 § 11 a § 12 zákona č. 201/2002 Sb. 
104 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 
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Závěrem lze uvést, že způsobilost být účastníkem řízení patří k podmínkám řízení. Soud 

je proto povinen nejen po zahájení řízení,106 ale stejně tak rovněž kdykoliv v jeho průběhu107 

zkoumat, zda ten, kdo v něm figuruje coby účastník řízení, má opravdu způsobilost tímto 

účastníkem být. Na její nedostatek je pak nahlíženo coby neodstranitelný nedostatek podmínky 

řízení, načež dojde k zastavení řízení.108 O nedostatku této způsobilosti je možné hovořit nejen 

v případě, kdy předmětný účastník řízení nikdy nedisponoval v souladu s hmotným právem 

způsobilostí k právům a povinnostem,109 ale rovněž v situaci, kdy osoba jinak způsobilá být 

účastníkem řízení před zahájením zemřela (zanikla). Na úplný závěr konstatujme, že pokud 

dojde ke ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení až v průběhu vlastního řízení, může přijít 

na řadu institut procesního nástupnictví.110 

1.1.3. Procesní způsobilost 

Od výše specifikované způsobilosti být účastníkem řízení je dále nutno odlišovat 

takzvanou procesní způsobilost.111 Procesní způsobilostí je třeba rozumět způsobilost vykonávat 

samostatně procesní úkony, jedná se tedy o způsobilost před soudem jednat samostatně, případně 

prostřednictvím zvoleného zástupce. Fyzická osoba může před soudem jako strana samostatně 

činit procesní úkony, pokud je podle NOZ způsobilá ve všech záležitostech samostatně právně 

jednat. Nicméně i v takovém případě, kdy strana není procesně způsobilá, má právo být v řízení 

slyšena. Můžeme pronést, že procesní způsobilost představuje nejen procesní podmínku, 

ale zároveň rovněž podmínku účinnosti procesního jednání. 

Nicméně při pohledu do OSŘ bychom přímé ustanovení o tom, kdy a v jakém rozsahu 

fyzická osoba tuto způsobilost nabývá, hledali marně. I v tomto případě nás totiž procesní právo 

odkáže na právo hmotné, a to tím způsobem, že je procesní způsobilost přiznána každému v tom 

rozsahu, v jakém je svéprávný.112,113 Pokud tedy otázku procesní způsobilosti fyzické osoby 

rozebereme poněkud hlouběji, pak zjistíme, že za současného stavu platí, že plnou procesní 

                                                                                                                                                       
105 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
106 § 114 odst. 1 OSŘ. 
107 § 103 OSŘ. 
108 § 104 odst. 1 OSŘ. 
109 Resp. mu zákon způsobilost být účastníkem nikdy nepřiznával. 
110 Dle § 107 OSŘ. 
111 § 20 OSŘ. 
112 § 20 odst. 1 OSŘ. 
113 Ostatně úprava procesní způsobilosti spočívající v odkazu na hmotněprávní způsobilost není v praxi nikterak 
ojedinělá. Např. pokud bychom nahlédli do § 1 rakouského ZPO, může před soudem jako strana jednat samostatně 
každý, kdo se může samostatně zavazovat. Německý ZPO v § 52 váže procesní způsobilost na způsobilost smluvně 
se zavazovat: procesně způsobilý je ten, kdo se může smlouvou samostatně zavazovat (viz např. JAUERNIG, 
Othmar. Zivilprozessrecht. 29. vydání. C. H. BECK, 2007. ISBN 978-3-406-55713-2, s. 1). 
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způsobilostí oplývají plně svéprávné osoby. Přitom plné svéprávnosti je možné v zásadě nabýt 

trojím způsobem, a sice zletilostí (§ 30 odst. 1 NOZ), přiznáním svéprávnosti (§ 37 NOZ), nebo 

uzavřením manželství (§ 30 odst. 2 a § 672 odst. 2 NOZ). Procesní způsobilost těchto osob není 

žádným způsobem omezena. Platné manželství přitom může být dle stanoviska NOZ uzavřeno 

nezletilým starším 16 let, ovšem pouze na základě povolení soudu. 

Úprava svéprávnosti fyzických osob tedy vykazuje ve srovnání s úpravou platnou 

do konce roku 2013 určité změny, a to jak pokud jde o nezletilé,114 tak i o zletilé ne zcela 

svéprávné osoby. Tyto koncepční změny tedy v praxi dopadají i na procesní způsobilost, 

a to jak fyzických, tak i právnických osob. Je možné konstatovat, že ti nezletilí, kteří nenabyli 

některým z uvedených způsobů plné svéprávnosti, mají omezenou procesní způsobilost, 

odpovídající rozsahu jejich svéprávnosti. Rozsah svéprávnosti nezletilých nalezneme 

v § 31 NOZ vymezený formou vyvratitelné domněnky, která je konstruována tak, že každý 

nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy 

přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Tím má být „vyzdvižen 

subjektivní přístup a vyšší důraz na posuzování rozumové a volní vyspělosti každého jedince.“115 

Tedy můžeme pronést, že je určujícím faktorem rozumová a volní vyspělost nezletilého; zatímco 

věkové stanoveny nejsou.116 Uvedené základní pravidlo pak dále doplňují speciální ustanovení, 

ať se již jedná o jednání nezletilého se souhlasem zákonného zástupce,117 o určité oblasti 

právních jednání,118 či případně o stanovení hranice, za kterou svéprávnost nezletilého nikdy 

nedopadá.119 

Nicméně pokládám za vhodné v krátkosti provést exkurz do relevantnosti hmotněprávní 

úpravy ve vztahu k procesní způsobilosti nezletilců. Tato totiž dle názoru některých autorů, 

se kterými se v podstatě ztotožňuji, přináší dva určité problémy. Předně je jistě podnětné položit 

si otázku, zda je doopravdy žádoucí v rámci každého jednotlivého řízení u každého nezletilého 

zkoumat jeho rozumovou a volní vyspělost. Takový postup je přitom výslovně uložen ze strany 

nálezu Ústavního soudu: „…v případě nezletilých dětí by pravidlem měl být závěr, že tyto osoby 

nemají plnou procesní způsobilost ve smyslu § 20 odst. 1 občanského soudního řádu, přičemž 

opačný závěr lze přijmout pouze v konkrétních zcela výjimečných situacích a vždy je nutno jej 

řádně odůvodnit. Zohlednit je přitom třeba zejména individuální rozumovou a volní vyspělost 

                                                
114 Viz § 31 a násl. NOZ. 
115 MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, 
s. 356. 
116 Jako je tomu kupříkladu v některých zahraničních právních řádech. 
117 § 32 NOZ. 
118 § 33 až § 35 NOZ. 
119 § 36 NOZ. 
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konkrétního dítěte, neboť je to toto individuální hledisko, které je podstatné.120 To na straně 

soudu nutně předpokládá znalost bližších informací o konkrétním nezletilém účastníkovi 

řízení.“121 Jak již bylo nastíněno, tak odborníci na tento nutný subjektivní a individuální přístup 

k posuzování procesní způsobilosti rovněž nepohlížejí s velkým nadšením, neboť zastávají 

nezřídka názor, že tento odporuje požadavku, aby otázka procesní způsobilosti,122 nebyla 

po delší dobu spornou.123 Požadavek na jednoznačné vymezení procesní způsobilosti je přitom 

zcela opodstatněný, jelikož je nutné, aby měl soud vždy jasno ohledně toho, zda procesní úkony, 

které strana činí, jsou účinné, či naopak s ohledem na chybějící procesní způsobilosti nikoliv. 

Zadruhé je třeba poukázat na to, že je v rámci české procesualistické literatury obecně 

přijímáno, že je účast v soudním řízení a související provádění procesních úkonů podstatně 

náročnější než podstupování hmotněprávních jednání.124 Obdobně ve výše nálezu konstatuje ÚS: 

„Soudní řízení je mnohem komplexnější a komplikovanější proces než samotné právní jednání. 

Existuje zásadní rozdíl mezi chápáním toho, že využívání městské hromadné dopravy není 

bezplatné a každý, kdo nastoupí do autobusu či jiného prostředku MHD, musí mít platný jízdní 

doklad, a plným chápáním soudního řízení, byť by jeho předmětem byla právě otázka sankce 

za nezaplacení jízdného v MHD. Procesní způsobilostí je způsobilost vykonávat v řízení práva 

a povinnosti účastníka řízení čili například podávat podání (žaloba, důkazní návrhy), nahlížet 

do spisů, klást otázky svědkům apod. Nelze tedy bez dalšího předpokládat, že pokud nezletilé dítě 

má hmotněprávní způsobilost k danému jednání, má také plnou procesní způsobilost v řízení, 

jehož předmětem je dané jednání.“ Ostatně tímto dochází k potvrzení již uvedeného závěru, 

že není zcela odpovídající, aby právní úprava spojovala rozsah procesní způsobilosti s rozsahem 

svéprávnosti, nadto z hlediska potřeb procesního práva nevhodně subjektivně koncipované. 

V případě nezletilých dětí by pravidlem měl být závěr, že tyto nemají plnou procesní 

způsobilost ve smyslu § 20 odst. 1 občanského soudního řádu, přičemž opačný závěr 

lze přijmout pouze v konkrétních zcela výjimečných situacích a vždy je nutno jej řádně 

odůvodnit. Zohlednit je přitom třeba zejména individuální rozumovou a volní vyspělost 

konkrétního dítěte, neboť je to toto individuální hledisko, které je podstatné. 

Jirsa dále v souladu s citovaným nálezem prohlašuje, že s ohledem na ústavní práva 

nezletilých dětí je zapotřebí zajistit, aby v soudním řízení používaly dostatečné ochrany, která 
                                                
120 Viz MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-
73-1, s. 357. 
121 Nález Ústavního soudu ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14. 
122 Mající povahu procesní podmínky. 
123 LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l): Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 
Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1, s. 100. 
124 Kupříkladu uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetu klade na nezletilého jistě menší nároky, 
než uplatnění nároku na dodání koupené věci v soudním řízení. 
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je zpravidla125 zaručena prostřednictvím zastoupení zákonným zástupcem.126 Zároveň však nelze 

pominout fakt, že je třeba, aby děti byly od určité věkové hranice do řízení zapojeny. Tedy 

bez ohledu na to, zda se zapojení zákonných zástupců dětí bude dít v souladu s § 22, nebo 

§ 23 OSŘ, je zapotřebí, aby soud předmětné doručoval i zastoupenému nezletilci, aby tedy tento 

nezletilec mohl uplatňovat své právo a participovat jej na daném řízení. Dále pak budiž faktem, 

že podání učiněné nezletilým účastníkem řízení, který nedisponuje plnou procesní způsobilostí, 

není možné jednoduše ignorovat, nýbrž je třeba jej posuzovat prizmatem nejlepšího zájmu dítěte. 

Tedy není významná pouze vůle zákonných zástupců, ale i vůle samotného dítěte.127  

V tomto případě je jisté vhodné zmínit příklad z praxe, kterým by mohla být situace, 

kdy by si částečně procesně nezpůsobilý účastník (tedy tradičně například nezletilá osoba) sám 

koupil za své úspory radiomagnetofon, nicméně případné uplatnění nároků z odpovědnosti 

za vady by bylo u soudu zřejmě o dost složitější. Pokud vezmeme v potaz situaci, kdy by daný 

nezletilec na základě vlastního návrhu předmětný nárok u soudu uplatnil, zřejmě by soud v rámci 

posouzení jeho procesní způsobilosti věnoval pozornost důsledkům možného nerovného 

postavení účastníků a usnesl se o tom, že musí být tato osoba v řízení zastoupena zákonným 

zástupcem. Na základě tohoto rozhodnutí soudu128 proto může v procesu nastat situace, 

kdy účastník, kterému byla prostřednictvím rozhodnutí soudu odejmuta jeho částečná procesní 

způsobilost, sice na jedné straně může nakládat s věcí, která představuje předmět řízení, 

z hlediska hmotněprávního samostatně nakládat, nicméně na straně druhé o ní nemůže 

samostatně vést proces a činiti v něm jakýchkoli procesních úkonů. Tyto totiž mohou být 

v procesu uskutečňovány pouze prostřednictvím jeho zákonného zástupce. 

Z hlediska pracovněprávních vztahů je možné uvést, že procesní způsobilost fyzické 

osoby vzniká shodně se způsobilostí mít práva. V případě fyzické osoby v postavení 

zaměstnavatele vzniká její procesní způsobilost na základě dosažení zletilosti. Z hlediska 

právnických osob patrně není nutné rozlišovat mezi právní subjektivitou a procesní způsobilostí, 

jelikož u těchto dochází ke splynutí způsobilosti být účastníkem se způsobilostí procesní.129 

Procesní způsobilost cizince je určována toliko právním řádem státu, jehož je cizinec 

příslušníkem, postačí však, je-li způsobilý podle českého právního řádu.130 

                                                
125 Není-li zde konflikt zájmů. 
126 JIRSA, Jaromír. Doručování zastoupenému nezletilci. In: PrávníProstor.cz [online]. 2015 [cit. 2018-09-14]. 
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-pravo/dorucovani-zastoupenemu-nezletilci 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14. 
128 V souladu s § 23 OSŘ. 
129 Na rozdíl od způsobilosti k právním úkonům se svéprávnost vztahuje pouze k fyzickým, a nikoliv též 
k právnickým osobám, k tomuto kupříkladu viz MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 
2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, s. 256. 
130 § 9 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
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Domnívám se, že procesní způsobilost je třeba vždy posuzovat coby otázku procesně-

právní, neboť dojde k užití předpisů hmotného práva pouze coby důsledku zmíněného 

ustanovení § 20 OSŘ. Rovněž pokládám za významné na tomto místě uvést, že je mnohdy 

otázka procesní způsobilosti upravována prostřednictvím procesních předpisů odchylně 

v komparaci s předpisy práva hmotného. Tak v případě návrhu na zrušení nebo změnu 

rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti, může podat i ten, komu byla 

omezena svéprávnost.131 Můžeme uvést, že v tomto případě tak dochází k přiznání procesní 

způsobilosti, ačkoliv je možné hovořit o absenci hmotněprávní způsobilosti účastníka tohoto 

řízení. Podobně je tomu v řízení o povolení uzavřít manželství, kdy ve shodě s požadavkem 

zákona je navrhovatelem nezletilá osoba, která má zájem uzavřít manželství. Ačkoliv 

tu hovoříme o nezletilé osobě, která v souvislosti s věkem není bezesporu způsobilá k takovému 

právnímu úkonu, OSŘ tomuto v rámci řízení o povolení uzavřít manželství přisuzuje procesní 

způsobilost.132 

Správnost rovněž může být na základě rozhodnutí soudu omezena, přičemž více 

se o možných důvodech pro omezení dozvíme z § 55 NOZ. Můžeme se domnívat, že v dané 

situaci mají osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům zachovánu procesní subjektivitu 

výhradně v takovém rozsahu, v jakém jim zůstala zachována svéprávnost. 

Posléze má daný částečně procesně způsobilý účastník možnost jednat před soudem 

ve věcech, ve kterých má možnost činit právní úkony samostatně. Avšak v tomto ohledu přináší 

procesní právo dle mého názoru poměrně významné omezení, které můžeme vysledovat 

z § 23 OSŘ. Soud totiž může v případě, že si to žádají okolnosti případu, rozhodnout o tom, 

že i v případech, kdy by mohl částečně procesně způsobilý účastník jednat samostatně, musí být 

v procesu zastoupen zákonným zástupcem.133 Z uvedeného je tedy možné odečíst, že tímto 

způsobem má v daném procesu soud možnost částečně procesně způsobilému účastníku 

odejmout jeho procesní způsobilost, a tedy jej učinit pro dané účely konkrétního procesu 

procesně nezpůsobilým. Domnívám se, že smysl příslušného ustanovení je třeba hledat v tom, 

že jsou procesní úkony vnímány coby obtížnější v komparaci s úkony hmotněprávními, tedy 

je žádoucí předmětného částečně procesně způsobilého účastníka v procesu chránit před možnou 

                                                
131 § 35 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
132 Více k problematice procesní způsobilosti nezletilých kupříkladu viz ŠÍNOVÁ, Renata. Procesní způsobilosti 
nezletilých účastníků řízení (s přihlédnutím k právní úpravě svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku). 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 17. 
133 § 23 OSŘ. 
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újmou, která jej pro neznalost mohla postihnout a které by nebylo zabráněno ani na základě 

splnění poučovací povinnosti ze strany soudu.134 

Konstatujme, že procesní způsobilost představuje jednu z podmínek řízení.135 Nicméně 

je možné zde vysledovat poměrně významnou odlišnost ve srovnání s požadavky ve vztahu 

ke způsobilosti být účastníkem řízení, a sice fakt, že její nedostatek je možné odstranit a soud 

je dokonce povinen v tomto směru činit vhodná opatření.136 Nedostatek procesní způsobilosti 

není problémem pro účastenství na věci. Tento nedostatek je soudem odstraňován v souladu 

s § 22 OSŘ, tedy je posléze jednáno se zákonným zástupcem účastníka. Nemá-li účastník 

zákonného zástupce, dá soud podnět k předmětnému řízení. Navíc v případě, kdy hrozí 

nebezpečí z prodlení, stanoví předseda senátu procesně nezpůsobilému účastníkovi 

opatrovníka.137 

1.2. Druhy civilního procesu  

Funkce civilního procesu již byla z velké části objasněna v rámci předchozího textu 

práce. Budiž tedy na tomto místě shrnuto, že účelem civilního procesu je jednak poskytování 

ochrany subjektivním soukromým právům,138 jednak zajišťování objektivního právního řádu. 

Obojí uvedené by přitom rozhodně nemělo být chápáno protikladně, ale v souladu, neboť jedno 

bez druhého zcela jistě není možné. Nadále tedy bude pojednáno o jednotlivých druzích 

civilního procesu a jejich podstatě. Civilní proces totiž není jednotným, nýbrž naopak je vnitřně 

diferencován. Jeho vnitřní diferenciace je přitom výsledkem postupného historického vývoje. 

Základní a dle mého názoru příznačné členění civilního procesu spočívá v jeho rozlišení 

na řízení nalézací, vykonávací, zajišťovací, insolvenční a v neposlední řadě rovněž řízení 

rozhodčí. Řízení nalézací pak podléhá další vnitřní diferenciaci, na základě které je dále nutné 

rozlišovat mezi řízením sporným a nesporným. Nyní tedy věnujme pozornost podrobnější 

specifikaci jednotlivým základním druhům civilního procesu. 

1.2.1. Řízení nalézací 

Jak již ostatně sám název napovídá, nalézací řízení vede k tzv. nalézání práva, tedy 

je v jeho rámci buď deklarováno, co právem je, případně je konstituován nový hmotněprávní 

                                                
134 Dle § 5 OSŘ. 
135 Dle § 103 OSŘ. 
136 § 104 odst. 2 OSŘ. 
137 Dle § 29 odst. 1 OSŘ. 
138 Subjektivním soukromým právům a oprávněným zájmům. 
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vztah (např. prostřednictvím osvojení se konstituuje zcela nový právní vztah mezi osvojitelem 

a osvojencem apod.). Je třeba upozornit, že samotný výkon přiznaného práva již nepředstavuje 

součást nalézacího řízení. Jak již bylo uvedeno, nalézací řízení je dále klasifikováno na řízení 

sporná a nesporná. Za základní rozlišovací znak označme funkci rozhodnutí, jelikož v případě 

sporného řízení jde o funkci reparační, nesporné řízení se naopak vyznačuje funkcí prevenční. 

Považuji za vhodné uvést, že vzhledem k tomu, že v období vzniku OSŘ docházelo k popírání 

rozdílu,139 není součástí zákona doslovné vymezení řízení nesporných. Podotkněme však 

zároveň, že tato tvoří většinu řízení uvedených v rámci zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Řízení sporné 

Je zjevné, že předmětem řízení sporného je spor mezi účastníky daných hmotněprávních 

vztahů, který se váže k existenci či neexistenci vzájemných práv a povinností. Určitá osoba 

se tedy dovolává u soudu ochrany porušeného či ohroženého práva, které vyplývá 

z občanskoprávních, pracovních, rodinných, případně obchodních vztahů. Předmětem ochrany 

tedy budiž tvrzení existence práva, které vzniklo v období před zahájením procesu. V řízení 

sporném jsou tradičně projednávány žaloby o náhradu škody, zaplacení dlužné částky či splnění 

povinnosti, které plyne ze smlouvy. Rozsudky, které vyplynou ze sporného řízení, pak mají 

v převažující většině deklaratorní účinky. Lze hovořit o jistých určujících znacích, které mají 

schopnost odlišit spolehlivě řízení sporné od řízení nesporného. Jmenujme je tedy: řízení sporné 

lze zahájit pouze na základě návrhu;140 účastníci řízení nesou název žalobce a žalovaný; účastníci 

řízení se zároveň vyznačují opačným zájmem na výsledku sporu; řízení ovládá zásada dispoziční 

a související zásada projednací; v řízení platí zásada formální pravdy. 

Ačkoliv je tedy možné vytyčit několik vzájemných diferencí, Lavický problematiku 

pojímá poněkud jednodušeji a uvádí, že je zkrátka předpokladem každého sporného řízení 

uplatnění systému dvou stran v kontradiktorním postavení.141 Toto prohlášení vyznívá logicky, 

neboť bezesporu tam, kde proti sobě z procesního hlediska nestojí dva vzájemní odpůrci, 

nedochází k vytvoření podmínek pro vedení sporného řízení. Vedle toho spor není myslitelný 

bez formálního pojetí účastenství. Se sporným řízením je neslučitelná libovolná definice 

účastenství, která činí vymezení okruhu účastníků závislým na hmotném právu.142 O žalobci 

                                                
139 A samotné existence dvou podob nalézacího řízení. 
140 Na základě žaloby. 
141 LAVICKÝ, Petr. Vztah hmotného a procesního práva z pohledu externismu. In: Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity [online]. 2012 [cit. 2018-09-17]. Dostupné 
z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/reforma/LavickyPetr.pdf 
142 I když by tyto účastníky pak označila jako strany sporu či jako žalobce a žalované. 
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žalovaném tedy může rozhodovat výhradně vůle žalobce, která je vyjádřena prostřednictvím 

žaloby. 

Nedá se v podstatě jinak než souhlasit s Lavickým, který se v souvislosti s jistými 

nedostatky procesní úpravy nalézacího sporného řízení v naší zemi již v minulosti zamýšlel 

nad smysluplností provedené novelizace OSŘ, což v podstatě nikterak neeliminovalo nutnost 

jeho nahrazení novým civilním řádem soudním, zatímco úpravu nesporných řízení napíše zbrusu 

novou v samostatném předpisu. Vzhledem k tomu, že právní předpis upravující řízení 

v nesporných věcech bude svou povahou zvláštním předpisem k občanskému soudnímu řádu 

a bude předpokládat jeho podpůrnou a přiměřenou aplikaci i pro řízení v nesporných věcech, 

lze si jenom sotva představit, že by přijetí nového civilního řádu soudního neznamenalo nutnost 

novelizace zákona o řízení v nesporných věcech. Z hlediska právní jistoty je takový přístup 

krajně nežádoucí. Sporné a nesporné nalézací řízení může být za nastíněné situace uspokojivě 

upraveno jenom tehdy, pokud budou přípravy obou předpisů probíhat koordinovaně, jak je tomu 

kupř. v současnosti ve Slovenské republice. Ztotožňuji se s názorem Lavického, že není žádoucí, 

jak bylo v minulosti několikrát předestíráno, aby došlo k vytvoření komplexního předpisu 

jak pro řízení sporná, nesporná, exekuční tak i insolvenční. Vytvořit jednotná pravidla 

pro natolik rozlišné situace se mi jeví jako téměř nemožné. 

Řízení nesporné 

Z ust. § 2 OSŘ plyne, že soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují 

i právní věci, jejichž předmětem je spor o právo a účastníci v nich nemají postavení vzájemných 

odpůrců. Nesporné řízení je druhou základní formou občanského soudního řízení. Jak již bylo 

upozorněno, tak z důvodu zásadní odlišnosti mezi spornými a nespornými řízeními, která byla 

do konce roku 2013 společně upravena v OSŘ, bylo v souvislosti s novelizací občanského práva 

procesního v rámci zpřehlednění právních norem občanské soudní řízení rozděleno do dvou 

samostatných právních předpisů. Z uvedených důvodů je s účinností od ledna roku 

2013 problematika řízení nesporných zakotvena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních. Zatímco tedy řízení sporná sledují předně ochranu porušovaných či ohrožených práv, 

řízení nesporná věnují pozornost úpravě vztahů účastníků do budoucna. V souvislosti s tímto 

je žalobce a žalovaný v nesporných věcech zpravidla nahrazen navrhovatelem a případně dalším 

účastníkem, o jehož právech je v řízení rozhodováno. 

Zoulík již v minulosti uvedl, že v rámci nesporného řízení nejde o nalézání práva, nýbrž 

o jeho vytváření. Nesporné řízení tak může být identifikováno skrze konstitutivní povahu 

soudního rozhodnutí. Konstitutivní povahu soudního rozhodnutí ostatně pokládá Zoulík ještě 
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ve svém starším díle za jediné spojující kritérion věcí projednávaných v nesporném řízení. 

Ve vztahu k námitce, že se konstitutivní rozhodnutí vyskytují i v řízení sporném, pak v novější 

práci připouští, že „by bylo na místě uvedené diferenciační kritérion dílčím způsobem 

revidovat."143 Uveďme však ještě pohled Jarušky Stavinohové, která za podstatný rys 

nesporného řízení označila zvýšenou ingerenci veřejné moci, která se projevuje v preferenci 

zásady oficiality před dispozičním principem, případně zásady vyšetřovací před projednacím 

principem.144 

Řízení nesporné tedy naopak cílí na úpravu určitých právních vztahů ve veřejném 

zájmu.145 Tyto vztahy přitom nejsou přesně definovány ze strany zákona a typicky může jít 

o řízení ve věcech péče o nezletilé děti, řízení opatrovnické, řízení o prohlášení za mrtvého 

a další. Jak již bylo nastíněno, předmětem řízení nesporného není spor o právo mezi účastníky 

řízení, to znamená, že toto řízení lze zahájit i bez návrhu.146 Dále pak konstatujme, že řízení 

nesporné nestaví účastníky řízení do postavení vzájemných odpůrců, neboť každý z účastníků 

stojí samostatně. Celé nesporné řízení provází zásada oficiality, své uplatnění nachází i zásada 

vyšetřovací. Rozsudky jsou v převážné většině konstitutivního charakteru. Za typický příklad 

řízení nesporného pak je možné označit rovněž dědické řízení.147 

1.2.2. Řízení vykonávací 

V případě, že nedojde ke splnění povinnosti, která byla uložena rozhodnutím, může dojít 

k prosazení povinnosti k plnění pomocí donucujících prostředků státní moci nebo alespoň 

pod její kontrolou. Ve většině případů je samotné rozhodnutí o zahájení vykonávacího řízení 

v dispozici oprávněného. Vykonávací řízení však v žádném případě není další fází nalézacího 

řízení. Rozlišuje se výkon rozhodnutí soudem podle části šesté OSŘ a výkon rozhodnutí 

soudními exekutory podle exekučního řádu. Vykonávací řízení tak ve své podstatě nastupuje 

tam, kde stát nedokázal uloženou povinnost na povinném vymoci jinak, a dalo by se říci, 

že v rámci civilního řízení je nucený výkon rozhodnutí ultima ratio. 

                                                
143 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1995. Právo a hospodářství (C. H. Beck). ISBN 80-
7179-005-2, s. 152 a násl. 
144 STAVINOHOVÁ, Jaruška. Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním 
procesu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1984, s. 109-117. 
145 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada, 
2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5280-8, s. 124. 
146 Tedy buď na návrh určité osoby, která osvědčí právní zájem, či prostřednictvím vlastního rozhodnutí soudu, resp. 
na základě podnětu osoby či státního orgánu. 
147 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: Dědické právo. Praha: Grada, 2014. Právo 
pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5168-9, s. 127. 



33 

Pro vykonávací řízení je typické, že se jedná o poslední fázi civilního procesu, která 

může mít podobu výkonu rozhodnutí dle OSŘ, výkonu rozhodnutí dle zákona o soudních 

exekutorech, popř. i výkonu rozhodnutí ve formě správní exekuce. Tím je např. vykonatelné 

rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, 

vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná 

rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon. Na základě uvedeného 

tedy můžeme exekuci označit za procesní činnost soudu a dalších zúčastněných, která se děje 

v rámci civilně procesního vztahu.148 Exekuce obyčejně spočívá ve vymožení peněžité částky 

od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně se jedná o donucení ke splnění 

jiné povinnosti. Coby vykonávací řízení tedy sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem 

v rámci řízení nalézacího, jestliže poté nedošlo k dobrovolnému plnění ze strany povinného. 

Je však nutné v tomto kontextu podotknout, že mezi nalézacím a vykonávacím řízením 

neexistuje bezprostřední návaznost, exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu 

se specifickými procesními zásadami a instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové 

hmotněprávní vztahy.149 Vždy však musí v první řadě proběhnout řízení nalézací, jehož 

výsledkem musí být vykonatelný exekuční titul a teprve v případě dobrovolného nesplnění takto 

nalezeného a oprávněnému přiznaného práva vůči povinnému lze podat návrh na zahájení 

exekuce. Bez návrhu oprávněného nelze vykonávací řízení zahájit. 

1.2.3. Insolvenční řízení 

Insolvenční právo je odvětvím civilního práva procesního, které upravuje způsoby, 

jak řešit úpadek, popř. hrozící úpadek zákonem stanovenými a uznanými způsoby.150 Zahrnuje 

přitom rovněž opětovně prvky nalézacího i vykonávacího řízení, pro které je charakteristické, 

že zde dochází k uplatňování a prosazování povinností, které byly v rámci nalézacího řízení 

deklarovány, popř. nově konstituovány. Úprava je provedena zákonem č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení. Nicméně je nutné uvést, že insolvenční řízení má smysl pouze 

tehdy, existuje-li v majetkové podstatě takový majetek, ze kterého je možné přinejmenším 

částečně uspokojit pohledávky věřitelů. Zjednodušeně řečeno tedy insolvenční řízení představuje 

                                                
148 SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Zwangsvollstreckungsrecht in der Tschechischen Republik. GRIN 
Verlag, 2011. ISBN 9783640797332, s. 15. 
149 SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Zwangsvollstreckungsrecht in der Tschechischen Republik. GRIN 
Verlag, 2011. ISBN 9783640797332, s. 15. 
150 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 3. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2018. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-691-3, s. 2. 
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v obecné rovině jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho 

řízení. 

K dalšímu lze uvést, že se insolvenční řízení v podstatě skládá z několika jednotlivých 

fází. První fází je zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu. Je možné uvést, 

že se zahájením insolvenčního řízení, k jehož zahájení dochází na základě dojití návrhu věcně 

příslušnému soudu a které oznámí insolvenční soud prostřednictvím vyhlášky zveřejněné 

v insolvenčním rejstříku, propojuje zákonodárce účinky, které mají zajistit dosažení účelu 

insolvenčního zákona.151 Dalšími kroky pak je rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí 

o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka, realizace zvoleného způsobu řešení úpadku 

dlužníka a konečná fáze insolvenčního řízení. 

Schönfeld vyjmenovává procesní subjekty insolvenčního řízení: insolvenční soud, 

u něhož probíhá insolvenční řízení a který tedy nad řízením vykonává dohled; dlužník;152 věřitelé 

dlužníka, kteří uplatnili své pohledávky prostřednictvím přihlášky; insolvenční správce; 

likvidátor dlužníka.153,154,155 Uveďme zde pro úplnost, že zákon nepřipouští vedlejší účastenství 

v insolvenčním řízení,156 nicméně toto v incidenčních sporech přípustné je.157 Nejedná-li 

se o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky 

tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Jedním 

z nejvýznamnějších subjektů insolvenčního řízení je bezesporu insolvenční správce, který 

je volen ze seznamu insolvenčních správců Ministerstva spravedlnosti ČR. Insolvenční správce 

ustanovuje a zprošťuje funkce soud. Podrobnější úpravu hledejme v zákoně č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích. Insolvenční správce má naprosto samostatné postavení vůči věřitelům 

i samotnému dlužníku. Jeho význam je spojen zejména s faktem, že od rozhodnutí soudu 

o úpadku nemůže bez jeho osoby řízení vůbec probíhat. 

S velmi zajímavými výsledky, které jsou jistě hodné zamyšlení, přišel roku 

2013 Schönfeld společně s dalšími autory, kteří ve své studii na základě rozsáhlého statistického 

zkoumání výsledků insolvenčních řízení v České republice dospěli k závěrům, že je výnos 

pro věřitele v českém hospodářském prostoru značně pod očekávanou úrovní a je významným 

                                                
151 § 109 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
152 Tedy úpadce. 
153 Tedy případě, že byl ustanoven v období před podáním insolvenčního návrhu. 
154 SCHÖNFELD, Jaroslav. Moderní pohled na oceňování pohledávek: problém aktiv zvláště v insolvenčním řízení. 
V Praze: C. H. Beck, 2011. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-302-8, s. 123. 
155 V určitých případech sem spadá i státní zastupitelství. 
156 Viz §14 zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
157 § 16 zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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způsobem nižší, než jak ukazují mezinárodní statistiky.158 Z uvedeného tedy můžeme odečíst, 

že úroveň plnění, jakého dosahují zajištění i nezajištění věřitelé, je v naší země zarážejícím 

způsobem nedostatečná, z čehož následně pramení také související nedůvěra ekonomických 

subjektů v tento postup vymáhání pohledávek. Problémem pak je zejména fakt, že tento velmi 

nízký výnos159 ve spojení s nutnými náklady insolvenčního řízení vedou věřitele k tomu, 

že raději riziko defaultu partnera (klienta) přenášejí do cen či obchodních podmínek. 

V konečném důsledku tak vše vrcholí až ztrátou konkurenceschopnosti, neboť součástí ceny 

dodávek160 se stávají také rizika ztráty z defaultu. 

1.2.4. Řízení rozhodčí 

Rozhodčí řízení lze bezesporu označit jeden ze způsobů alternativního řešení sporů. 

Využít rozhodčí řízení je možné výhradně v případech rozhodování majetkových sporů, nemůže 

tedy být využito ohledně nároku určovacího, negatorního, informačního či satisfakčního.161 

Na základě rozhodčí smlouvy je odňata pravomoc soudu a založena pravomoc rozhodce. 

Nicméně je zapotřebí, aby se strany sporu mezi sebou nejprve dohodly o tom, že daný spor bude 

rozhodnut rozhodcem, nikoli soudem.162 Soud tedy plní v rozhodčích řízeních pouze pomocnou 

a kontrolní funkci. Rozhodcem přitom může být v podstatě kdokoli, kdo je plně svéprávný, 

nemusí se tedy jednat striktně o osobu právníka. Nicméně upozorněme na dle mého názoru 

významné úskalí rozhodčího řízení, kterým je fakt, že toto není dvoustupňovým. Tedy jakmile 

rozhodne rozhodce ve věci rozhodčím nálezem, jedná se o konečné a v podstatě 

nepřezkoumatelné rozhodnutí. 

Nemůže být v této souvislosti vynecháno pojednání o komparaci rozhodčího řízení 

s řízením soudním. Tradičně totiž bývá uváděno, že je rozhodčí řízení nejen rychlejší, 

ale i levnější. Ačkoliv o druhém aspektu někteří odborníci pochybují,163 aspekt první je patrně 

nezpochybnitelným a vychází již ze samotné jednostupňovosti řízení. Uveďme ještě zajímavou 

možnost, kterou rozhodčí řízení nabízí a kterou je takzvané rozhodování dle zásad 

                                                
158 SCHÖNFELD, Jaroslav., SMRČKA, Luboš and MALÝ, Tomáš, 2013. Insolvenční řízení v České republice: 
skutečný výnos věřitelů je velmi nízký. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Insolvence (pp. 89-102). 
159 A dokonce vysoká pravděpodobnost nulového výnosu. 
160 Nebo poskytování služeb. 
161 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2009. C. 
H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-097-3, s. 33. 
162 Dohoda je označována coby rozhodčí smlouva, obyčejně se vyskytuje ve smlouvách coby takzvaná rozhodčí 
doložka, kde je uvedeno, že spory vzniklé z uzavřené smlouvy nebude projednávat soud, nýbrž rozhodce, přičemž 
je rovněž specifikován způsob určení rozhodce. 
163 Viz kupříkladu ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. V Praze: C. 
H. Beck, 2009. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-097-3, s. 33. 
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spravedlnosti.164 Strany sporu totiž mají v tomto směru možnost rozhodce výslovně pověřit, 

aby daný spor rozhodl, nikoli dle platného práva, nýbrž takzvaně ex aequo et bono, tedy 

dle zásad spravedlnosti.165  

1.2.5. Řízení zajišťovací 

Již na samotný úvod exkurzu do problematiky zajišťovacího řízení je třeba upozornit, 

že jeho smyslem je preventivní ochrana, a to zejména proto, že působí kladně do budoucna.166 

Z uvedeného následně poměrně snadno odečteme rovněž cíl zajišťovacího řízení, kterým 

je dosáhnout smírného řešení sporu před zahájením řízení ve věci samé. Zajišťovací řízení 

předně nepředstavuje žádný ucelený proces, nýbrž je představováno následující právními 

instituty: prétorský smír (§ 67 až 69 OSŘ), předběžnými opatřeními upravenými v § 74 až 77 

OSŘ a zajištěním důkazu (§ 78 až78g OSŘ). Společný znak těchto institutů lez spatřovat 

v již zmíněné preventivní a zajišťovací funkci. Nyní tedy budou jednotlivé výše zmíněné 

instituty v krátkosti představeny. 

Smírčí řízení 

Smírčí řízení účastníkům budoucího sporu umožňuje, aby se tito před ním dohodli 

a aby jimi uzavřená dohoda, pakliže bude soudem schválena, měla charakter pravomocného 

a vykonatelného rozsudku. Toto smírčí, které bývá označováno také coby prétorské řízení, tedy 

nese charakter předběžného řízení, neboť probíhá před jeho vlastním zahájením a je dále třeba jej 

odlišovat od smíru, k jehož uzavření dojde v průběhu soudního řízení dle § 99 OSŘ. Smírčí 

řízení může proběhnout jen ve věcech, které spadají do civilní soudní pravomoci. Jeho uzavření 

není přípustné ve věcech, které je možné zahájit i bez návrhu (§ 81 OSŘ), ve věcech osobního 

stavu a ve věcech, kde pro vytvoření požadovaného stavu je nutný soudní výrok, který 

má konstitutivní charakter. K zahájení smírčího řízení může dojít na základě návrhu osoby, která 

je nositelem hmotných práv, která jsou předmětem jednání účastníků smírčího řízení. Návrh 

na uzavření a schválení smíru je návrhem hmotněprávní dohody mezi stranami.167 Je třeba, 

                                                
164 § 25 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
165 Jedná se tedy o další odlišnost řízení rozhodčího od řízení soudního, neb v rámci soudního řízení soudce 
rozhoduje vždy dle zásad platného práva; tedy i za předpokladu, že by byl soudce pověřen rozhodováním dle zásad 
spravedlnosti, musel by dané pověření ignorovat a rozhodnout na základě platného práva.  
166 SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurs und Ausgleich in der Tschechischen Republik. GRIN Verlag, 
2010. ISBN 9783640728176, s. 28. 
167 HÁSOVÁ, Jiřina. Právní otázky podnikání v SRN. V Praze: C. H. Beck, 2011. Beckova edice právo 
a hospodářství. ISBN 978-80-7400-411-7, s. 216-217. 
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aby tento návrh obsahoval označení stran dohody a formulaci obsahu smíru. Soud se posléze 

zaměřuje na posouzení toho, zda obsah smíru odpovídá požadavkům právních předpisů. Pokud 

tomu tak je, soud vydá usnesení o schválení smíru. V opačném případě pak soud smír neschválí 

a řízení tím končí. Soudem schválený prétorský smír přitom oplývá shodnými účinky, jako 

soudní smír dle § 99 OSŘ.168 Proti usnesení o schválení smíru není přípustné odvolání.169 

Odvolání je přípustné proti usnesení, kterým byl návrh na schválení smíru zamítnut. 

Předběžná opatření 

Předběžná opatření mají prozatímní charakter a nacházejí své využití v situacích, které 

vyžadují rychlé opatření.170,171 OSŘ přitom rozlišuje mezi obecnými předběžnými opatřeními 

a zvláštními předběžnými opatření.172 První uvedenou kategorii, tedy obecná předběžná opatření, 

může soud nařídit již před zahájením řízení v zájmu ochrany ohroženého nebo porušeného práva 

navrhovatele.173 Za účastníky řízení o vydání předběžného opatření označme navrhovatele 

a dále ty, kteří by byli účastníky řízení, kdyby se jednalo o věc samu.174 V řízeních, která mohou 

být zahájena i bez návrhu (§ 81 OSŘ), je soud oprávněn nařídit předběžné opatření z úřední 

povinnosti. Naopak pokud jde o ta řízení, která mohou být zahájena pouze na návrh, 

pak zde je nutný k vydání předběžného opatření návrh na jeho vydání. Návrh na zahájení řízení 

o vydání předběžného opatření musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti.175 

Stavinohová uvádí, že v řízení o vydání rozhodnutí o předběžném opatření jde o výjimku 

ze zásady projednací a zásady přímosti. Nicméně vyslechnutí účastníků není vyloučeno. 

Předběžné opatření se nařizuje usnesením, proti kterému je odvolání přípustné. Žádoucí je, 

aby byla osvědčena existence práva (nároku), které je předmětem nařízeného předběžného 

opatření. Nicméně není možné upravit poměry účastníků do minulosti.176 O předběžném opatření 

tedy rozhoduje soud bezodkladně usnesením. Pokud to vyžadují okolnosti případu, resp. 

v případě nebezpečí z prodlení, vyhlásí soud ihned usnesení o předběžném opatření účastníku, 

kterému ukládá povinnost.177 Usnesení může být vyhlášeno i na místě samém.178,179  

                                                
168 Tedy účinky pravomocného a vykonatelného rozsudku. 
169 § 202 odst. 1 písm. H OSŘ. 
170 Zejména pokud je nutné prozatímně upravit poměry účastníků nebo existuje-li obava, že by výkon rozhodnutí 
mohl být ohrožen. 
171 § 74 odst. 1 OSŘ. 
172 Viz § 76a a 76b OSŘ. 
173 Použití je přípustné i v průběhu řízení dle § 102 odst. 1 OSŘ. 
174 § 74 odst. 2 OSŘ. 
175 Viz § 75 odst. 2 OSŘ. 
176 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova 
univerzita, 2003. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3271-5, s. 256. 
177 Nebo jiné osobě, které ukládá povinnost. 
178 § 76c odst. 1 OSŘ. 
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Předběžným opatřením dle § 76 odst. 1 OSŘ může být účastníku uloženo zejména, aby: 

platil v nezbytné míře výživné; odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho 

soud označí; poskytl alespoň část pracovní odměny, pokud se jedná o trvání pracovního poměru 

a navrhovatel nepracuje ze závažných důvodů; složil peněžitou částku nebo věc do úschovy 

u soudu; nenakládal s určitými věcmi (práv); něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 

Předběžným opatřením lze uložit povinnost i jiné osobě než účastníku, lze-li ji na něm 

spravedlivě žádat.180 Prostřednictvím ust. § 77 odst. 1 OSŘ je stanoven taxativní výčet případů, 

kdy předběžné opatření ex lege zaniká.181 

Zajištění důkazu 

Zajištění důkazu je zakotveno v ust. § 78 až 78g OSŘ. Návrh na zajištění důkazu nachází 

své opodstatnění, pokud existují důvodné obavy, že později nebude možné tento důkaz provést, 

resp. s velkými obtížemi. K zajištění důkazu může dojít na návrh ještě před zahájením řízení 

o věci samé,182 nebo i bez návrhu v průběhu soudního řízení.183 Obsahové náležitosti návrhu 

na zajištění důkazu jsou předmětem ust. § 42 a § 79 OSŘ. Důkaz, o který se jedná, je určující 

pro způsob, kterým bude soudem provedeno jeho zajištění. Soud je přitom povinen184 umožnit 

účastníkům řízení přítomnost při zajištění důkazu. Zajištění důkazu může být provedeno 

i prostřednictvím zachycení skutkového děje nebo stavu věci notářským nebo exekutorským 

zápisem.185 Ust. § 78b OSŘ pak upravuje problematiku zajištění důkazu ve věcech týkajících 

se práv z duševního vlastnictví. O provedeném zajištění důkazu soud vyhotoví protokol. 

V následující podkapitole bylo ukázáno, že civilní proces skutečně nelze vnímat coby 

jednotný, neboť je vnitřně diferencován. Bylo zde tedy pojednáno o různých druzích civilního 

procesu, které se vyvinuly k ochraně subjektivních práv v soukromoprávní sféře. Tím, kdo 

primárně poskytuje ochranu právům, jsou soudy, které v rámci civilního řízení rozhodují spory 

vzniklé v soukromoprávních vztazích, jako i další věci, které stanoví zákon. V průběhu historie 

se vyvinulo několik druhů civilních procesů. Sporné řízení je řešením klasického sporu dvou 

proti sobě stojících stran, které je zahajováno na návrh žalobce a je v něm vedeno jednání, 

                                                                                                                                                       
179 Usnesení, kterým došlo k nařízení předběžného opatření, je vykonatelné vyhlášením. Pakliže nebylo vyhlášeno, 
je vykonatelné okamžikem, kdy bylo doručeno osobě, které ukládá povinnost (§ 76d OSŘ). 
180 § 76 odst. 2 OSŘ. 
181 Dodejme, že o zrušení předběžného opatření jde tehdy, pakliže pominou důvody, které vedly k jeho nařízení 
(§77 odst. 2 OSŘ). 
182 § 78 odst. 1 OSŘ. 
183 § 102 odst. 2 OSŘ. 
184 Není-li zde nebezpečí z prodlení. 
185 § 78a OSŘ. 
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na němž jsou vyslechnuty obě strany.186 Před zahájením sporu (či během něj) je možné vyřešit 

spor mimosoudní cestou.187 Dále je zde nesporné řízení, ve kterém se rozhodují právní vztahy 

na základě zvláštního zákona, přičemž není nutná aktivita účastníků. Na vydání rozhodnutí 

existuje určitý veřejný zájem. Proto se toto řízení zahajuje i z úřední povinnosti a ohledně 

zjišťování skutečností se v něm uplatňuje zásada vyšetřovací. Vykonávací řízení je ovládáno 

zásadou dispoziční a řídí se zcela odlišnými zásadami jako řízení nalézací. Lze jej použít 

jen v případě, že soudním rozhodnutím přiznané právo nebylo dobrovolně splněno. Zvláštním 

řízením je řízení insolvenční, které má přísně stanovená pravidla a spojují se v něm prvky obou 

základních druhů procesů. Navzdory těmto odlišnostem, všechna tato řízení spojuje stejný účel, 

a tím je ochrana soukromých subjektivních práv podle české ústavy. 

1.3. Postavení a úloha advokáta v civilním procesu 

Připomeňme, že civilní řízení představuje prostředek ochrany práv a oprávněných zájmů 

účastníků, které plynou ze vztahů soukromého práva. Obyčejně jde přitom o řízení sporné 

(kontradiktorní), které je založeno na protichůdnosti práv či zájmů stran. Předně je však nutné 

zdůraznit, že je civilní proces založen na myšlence součinnosti všech subjektů řízení, zejména 

soudu a účastníků řízení. Z toho však ještě není možné vyvodit povinnost účastníků skutečně 

v řízení jednat, resp. vyvíjet aktivní součinnost, neboť pokud tito účastníci nechtějí v řízení činně 

vystupovat, pak nemusí. Je však třeba dodat, že existují určité vymezené případy, 

kdy je nečinnost stíhána příslušnými následky.188,189  

Pokud tedy vezmeme v potaz situaci, kdy účastníci vystupují v řízení aktivně, mají 

možnost se účastnit projednání své věci buď osobně, případně pokud se jedná o osoby procesně 

nezpůsobilé, pak rovněž prostřednictvím svých zákonných zástupců, nebo v třetím případě mají 

tyto osoby možnost nechat se zastoupit zástupcem, kterého si zvolí. Tento zvolený zástupce 

pak v procesu nese označení zmocněnec. Dodejme, že právo zvolit si zmocněnce přitom není 

omezeno, pokud de lege lata není stranám přikázáno, aby svůj spor, s vyloučením zmocněnců, 

projednávaly samy. Vedle toho je zapotřebí odlišit povinnost účastníka osobně se před soud 

dostavit, kterou může být soud uložit. 

                                                
186 Nebo mají přinejmenším stejnou možnost. 
187 Mediací, smírem nebo pomocí rozhodce. 
188 Srov. rozsudek pro zmeškání - § 153b OSŘ. 
189 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3, s. 38. 
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Prostřednictvím advokáta dochází v zásadě k naplňování práva každého na právní pomoc 

v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy.190 Toto právo je ostatně 

účastníkům řízení garantováno od samého jeho počátku a obsahově odpovídá procesní záruce 

práva na spravedlivý proces. Zde podotkněme, že právní pomoc by měla být dostupná všem 

osobám bez rozdílu, což opětovně vychází již ze samotné ústavní úrovně. Stát má přitom 

povinnost toto právo respektovat a pochopitelně rovněž poskytovat jeho garanci. Zde je vhodné 

upozornit na významnou odlišnost, která odlišuje civilní řízení od trestního. Tou je fakt, 

že v řízení trestním musí být obhájcem pouze advokát, kdežto v oblasti civilního procesu 

připouští zákonodárce i jiným osobám zastupovat účastníka řízení. Nicméně do všech částí 

civilního řízení má přístup pouze advokát, zastoupení přitom představuje jeden z jeho základních 

úkolů.191 Z faktu, že výhradně advokátům náleží právo poskytovat právní pomoc ve všech 

věcech a všem bez rozdílu192 ostatně můžeme odečíst nezastupitelnost osoby advokáta. Z této 

výlučnosti pak dále pramení povinnost advokáta poskytovat právní pomoc v rozsahu právního 

řádu ve spojení výsadami i povinnostmi, které jsou přiznány advokacii právním řádem. 

Proto právě postavení a současně také úloha, kterou advokát v českém právním řádu 

zaujímá, je neopomenutelně významná. Ačkoliv zjevně je jeho postavení nesrovnatelné 

s postavením ústavních činitelů a reprezentantů státní moci, svojí činností významně napomáhají 

vedle realizace a uplatnění práva v konkrétních případech také právě realizaci samotných 

základních ústavních práv a svobod občanů. Uvedené důvody snad ani nevytvářejí prostor 

pro hlubší polemiky nad významem advokátského postavení. Přitom je dále možné pronést, 

že v systému soudní ochrany práv, který vychází z nutnosti respektování práva na spravedlivý 

proces, sehrává právě advokát specifickou roli. Nelze jeho povinnosti vnímat pouze v rovině 

nutnosti plnění pokynů jím zastupovaných osob, neboť tento advokát musí pochopitelně sloužit 

také zájmům spravedlnosti. 

V naší demokratické společnosti hraje advokát jakousi roli strážce spravedlnosti, v rámci 

kterého je jeho úkolem poskytovat právní pomoc, s čímž se dále pojí záruka profesionálního 

vedení sporu ze strany advokáta. Advokát však ve svém postavení nemůže mít a ani nemá pouze 

jisté výsady a práva, naopak je mu v rámci civilního procesu vymezena řada zákonných 

i stavovských povinností. Povinnosti vůči zastoupeným osobám snad ani není třeba 

dále rozebírat, nicméně advokát má povinnosti rovněž vůči civilním soudům, před kterými 

vystupuje ve věci jím zastoupených osob, resp., za něž procesně jedná, vůči samotné advokacii 
                                                
190 Čl. 37 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
191 Srov. § 1 odst. 2 zákona o advokacii. 
192 § 3 odst. 2 zákona o advokacii. 
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a pochopitelně v neposlední řadě také vůči veřejnosti, která na existenci této profese pohlíží coby 

na stěžejní prostředek ochrany práv vůči státní moci a jiným zájmům ve společnosti. Pro řádný 

výkon spravedlnosti pak je ze strany advokáta rovněž nutné dodržování stanovených základních 

principů výkonu advokacie, které nacházejí svůj odraz bezesporu i v oblasti civilního 

procesu.193,194 Významná však je v neposlední řadě i jeho role v oblasti sociální, která 

se v praktické rovině projevuje prevencí konfliktů, jejich urovnávání cestou smíru, řešení 

konfliktů právními prostředky. Pro dotčené by zkrátka měl být advokát vždy důvěrným 

partnerem v rámci vztahů, do kterých vstupuje, hrát jednoduše řečeno roli nenahraditelného 

aktéra v otázkách výkonu spravedlnosti. 

Soudy jej vnímají coby zástupce účastníka, který napomáhá průběhu řízení svou 

poradenskou službou, úsilím vést spor ke smíru, s čímž souvisí úsilí o vyhnutí se případnému 

soudnímu projednávání věci. Pokud však přece jen přijde na řadu soud, pak zde bezesporu 

vystupuje v postavení nenahraditelného kvalifikovaného účastníka řízení. V problematice soudní 

ochrany a prosazování práv a zájmů je advokát v postavení, kdy je jeho stěžejním úkolem hájit 

a prosazovat práva a zájmy osob bez ohledu na vnější vlivy, zájmy blízkých, orgány státní 

správy a samosprávy či případně další osoby, jejichž zájmy by s nimi mohly být v rozporu. 

Dle mého stanoviska je však třeba brát v potaz rovněž stěžejní východisko, kterým je nezávislost 

advokáta, která je v zásadě ústředním atributem relevantního výkonu advokátské činnosti. 

Nicméně tomuto aspektu ostatně bude v textu práce ještě věnována bližší pozornost. Dle mého 

názoru stojí rovněž za to v krátkosti pojednat o historickém vývoji postavení advokáta v civilním 

procesu. 

1.4. Historický pohled na postavení advokáta v civilním procesu 

Určitá specifika, která provázela civilní proces v rozličných fázích historického vývoje, 

našla pochopitelně rovněž svůj odraz v postavení advokáta v něm. Docházelo také k určitým 

proměnám v rysech civilního řízení, což se následně promítlo v zásadách uplatňujících se v jeho 

rámci. V následující podkapitole tedy bude proveden krátký exkurz do problematiky 

historického postavení advokáta v civilním řízení. Pochopitelně není v souvislosti s tématem 

práce možné a ani žádoucí zabývat se zde podrobnou specifikací tohoto historického kontextu, 

podobně je tomu u hloubkové analýzy vývoje a proměn role advokáta na území naší země. 

Přesto je vhodné v krátkosti pojednat o těchto aspektech, a to předně z důvodu úsilí o komplexní 

                                                
193 Čestné vedení řízení, neuvádění vědomě nepravdivých informací atd. 
194 Srov. Charta základních principů evropské advokacie, která byla přijata na plenárním zasedání v Bruselu dne 
24. listopadu 2006. 
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výklad problematiky. Dle mého názoru je totiž pouze na bázi dějinného vývoje možné podrobit 

roli advokáta další navazující analýze. 

Lze uvést, že na našem území advokacie existovala nejdříve v podobě materiální, teprve 

později v podobě formální.195 V nejstarším období bychom pravděpodobně při úsilí o nalezení 

předpisů na úpravu soudního procesu podobně jako v případě nařízení ohledně práv a povinností 

advokátů neuspěli. Je tomu tak proto, že úprava řečnictví před soudem byla stanovena až během 

2. poloviny 14. století, a to v rámci Řádu práva zemského z doby vlády Karla IV., které hovořilo 

právě také o účasti řečníků v rámci soudního řízení.196 K dalšímu je nutné zmínit Nařízení 

Arnošta z Pardubic z roku 1356, na základě kterého došlo v naší zemi k zavedení formální 

advokacie. Nicméně působení advokáta u laických soudů197 nebylo v průběhu celého středověku 

upraveno, s čímž souvisel mimo jiné i fakt, že po advokátech nebylo požadováno ani speciální 

právnické vzdělání. 

Období do roku 1848 lze pokládat za snad nejdelší dějinné období vývoje advokátské 

profese v našem prostředí. Zejména v něm však role advokáta prošla vývojem od materiálního 

pojetí k formálnímu. Z období do výše uvedeného roku je známa celá řada právních pojmů 

a institutů obsažených v přepracované podobě i v aktuálně platném právním řádu.198 Roku 

1849 pak byl přijat prozatímní advokátní řád,199 který značně stručně upravoval postavení 

advokáta,200 přičemž práva a povinnosti advokátů byly členěny na povinnosti povolání 

a povinnosti stavu. Tento řád pak zůstal v platnosti až do roku 1868. 

Jedním z největších problémů, který v určitém období provázel advokacii v našem 

prostředí, bylo zastupování osobami neoprávněnými, které bylo vedené zištnými úmysly. 

Advokacie byla rovněž poškozována takzvaným propachtováním advokátství na osoby 

neoprávněné k provozování advokacie advokáty samými.201 Řešením se pak mělo stát nařízení 

ministerstva spravedlnosti č. 114/1857 ř. z., věnující se nakládání s pokoutníky.202 

Dále uveďme Josefínský soudní řád, který věnoval pozornost jednak úpravě postavení 

advokátů, jednak obecným podmínkám pro výkon činnosti advokáta. Zajímavostí byla 

                                                
195 Obdobně jako tomu bylo v řadě dalších evropských zemí. 
196 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes: vybrané texty z dějin a současnosti advokacie. Dobrá Voda: 
A. Čeněk, 2000. ISBN 80-902627-7-5, s. 10. 
197 A rozdíl od soudů církevních. 
198 BALÍK, Stanislav. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Plzeň: Západočeská univerzita, 
1998. ISBN 80-7082-398-4, s. 24. 
199 Tedy Císařské nařízení č. 364/1849 ř. z., kterým se přijímá prozatímní advokátní řád. 
200 Obsahující totiž pouhých 21 paragrafů. 
201 Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva, Svazek 3. Rakouská národní knihovna, 1864, s. 467. 
202 Pokoutnictví bylo definováno jako sestavování spisů a podání k veřejným úřadům, provozované živnostenským 
způsobem neoprávněně a za úplatu, a to jak ve věcech, ve kterých platilo povinné zastoupení, tak v otázkách sporů, 
kde bylo ponecháno plně na vůli stran, zda možnosti zvolit si zástupce využijí, či nikoliv. 
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kupříkladu předepsaná povinnost advokáta zvážit, zda je přijetí zastupování ve sporu vhodné 

a spravedlivé. Pokud ne, pak mohl zastupování odmítnout. V rámci rozhodování o (ne) přijetí 

zastupování měl advokát zjistit, co strana požaduje, které skutečnosti by měly být důkazně 

podpořeny, zda jsou k dispozici písemné důkazy a kde se nacházejí a další významné 

skutečnosti. V případě žádosti o zastoupení ze strany žalovaného pak měl advokát povinnost 

příslušnou žalobu pečlivě prostudovat a vzít v potaz všechny možnosti obrany. Jakmile 

pak došlo k přijetí zastoupení, advokát sepsal skutečnosti sporu do spisu a dal jej podepsat 

zastupovanému. Dodejme, že součást spisu představovala písemná plná moc, bez ní advokát totiž 

nemohl coby zástupce strany u soudu vystupovat. 

Dále lze zmínit významný milník, kterým bylo přijetí nového advokátního řádu roku 

1868.203 Jednalo se o nejdéle platný advokátní řád na českém území, k jehož kompletnímu 

nahrazení došlo až v roce 1949. Na advokáty začalo být pohlíženo coby na svobodné a nezávislé 

povolání, s konečnou platností byl zaveden volný přístup k výkonu advokacie, byly 

dále pak zřízeny samosprávní advokátní komory. V komparaci s prozatímním advokátním řádem 

z roku 1849 obsahovala novou právní úpravu i práva a povinnosti advokátů vůči zastoupeným, 

rovněž práva a povinnosti ve vztahu k výkonu advokátského povolání. Byla nastolena úprava 

zastoupení stran v řízení, možnosti převzetí zastoupení, odmítnutí převzetí zastoupení atd. 

Nicméně je dále třeba podotknout, že od doby nabytí účinnosti Josefínského soudního řádu 

se potřeby společnosti proměnily, z čehož plynuly mimo jiné také požadavky reformy soudního 

řádu, kde bylo třeba řešit zejména zdlouhavost soudního řízení, počet soudních podání, 

dále pak bylo nutné principy ústnosti a veřejnosti soudního řízení. 

Nová právní úprava civilního procesu byla přijata v roce 1895.204 Pokud jde o zastoupení 

stran v rámci řízení, pak můžeme uvést, že změna upravovala předně povinné zastoupení stran 

advokátem - stranám řízení tedy bylo ze zákona přikázáno být v procesu zastoupen advokátem. 

Povinné zastoupení se přitom vztahovalo k řízení před sborovými soudy první instance 

a dále před soudy vyšší instance. Toto řízení s povinným zastoupením stran začalo být nazýváno 

advokátským procesem.205  

Uveďme, že mezi roky 1848 až 1918 docházelo v našich zemích k postupnému 

vybudování moderní advokacie s jejími tradičními prvky, tedy stavovskou samosprávou, 

nezávislostí advokáta a sofistikovanými pravidly pro chování advokáta. Počty advokátů 

                                                
203 Zákon č. 96/1868 ř. z 
204 A to prostřednictvím zákona č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád 
soudní), a to ve spojení s jurisdikční normou a novým exekučním řádem. 
205 Doplňme pro úplnost, že rovněž v rámci sporů, které se vztahovaly k věci o hodnotě vyšší než 500 zlatých a které 
se konaly v místě, kde sídlili přinejmenším 2 advokáti, bylo zastoupení stran v procesu povinné. 
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se zvýšily natolik, že poskytování právní pomoci bylo zajištěno. Během padesáti let od vydání 

advokátního řádu roku 1868 se z počátku poněkud chaotické poměry plně stabilizovaly.206 

K dalšímu pronesme, že období 1. republiky představovalo v zásadě klidnou etapu. 

Prostřednictvím zákona o vzniku samostatného československého státu byla zakotvena recepce 

veškerých předpisů, tedy také ústředního předpisu ve věcech civilního procesu, civilního řádu 

soudního z roku 1895.207  

Domnívám se, že zákon o zlidovění soudnictví z roku 1948,208 občanský soudní řád 

z roku 1950,209 stejně tak jako ten z roku 1963, poměrně jasně dávají najevo, že jsou položeny 

na socialistických základech. Společnou bází se přitom stala snaha státních orgánů o ovlivňování 

soukromoprávních vztahů. Civilní proces vycházel ze zásady jednotného řízení, ve kterém platí 

jednotlivé procesní zásady. Zároveň nelze nezmínit, že povinné zastoupení advokátem, které 

přinesl civilní řád soudní roku 1895, bylo po roce 1950 zrušeno, jeho znovuzavedení bylo 

provedeno až na základě novely občanského soudního řádu roku 1991.210 Zásadních změn 

pak doznalo postavení advokáta v souvislosti s přijetím zákona č. 322/1948 Sb., o advokacii 

(advokátní řád). 

Není bez zajímavosti, že v průběhu let 1948 až 1989 se postavení advokáta 

a pochopitelně také advokacie samotné zlepšovalo. Ačkoliv bylo možné hovořit o razantně 

uplatňovaném principu numerus clausus, současně si bylo možné povšimnout určitého návratu 

k tradicím. Dodejme, že z hlediska proměn role advokáta je možné považovat za stěžejní 

zejména klíčové události, které přinesl rok 1989 a později pak rovněž rok 1996, kdy byl přijat 

aktuálně platný zákon o advokacii. K přijetí prvního polistopadového zákona o advokacii došlo 

již v roce 1990,211 nedlouho poté pak byl přijat zákon o komerčních právnících a právní pomoci 

jimi poskytované.212 Zde považuji za významné uvést, že obě tyto nezávislé profese, tedy 

profese advokáta a komerčního právníka, existovaly současně až do poloviny roku 

1996. Diference mezi nimi bylo třeba vnímat z hlediska odlišného vymezení rozsahu oprávnění 

k poskytování právní pomoci a také v rovině předpokladů pro výkon povolání.213 Zatímco role 

advokáta byla spojena s poskytováním právní pomoci coby nezávislé povolání zpravidla 

                                                
206 BALÍK, Stanislav. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Plzeň: Západočeská univerzita, 
1998. ISBN 80-7082-398-4, s. 38.  
207 Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého. 
208 Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. 
209 Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád). 
210 Tedy zákonem č. 519/1991 Sb. 
211 Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii. 
212 Zákon ČNR č. 209/1990 Sb. 
213 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes: vybrané texty z dějin a současnosti advokacie. Dobrá Voda: 
A. Čeněk, 2000. ISBN 80-902627-7-5, s. 181. 



45 

za úplatu,214 pomoc komerčního právníka se omezovala pouze na fyzické a právnické osoby 

ve věcech souvisejících s jejich podnikatelskou činností.215 

Z hlediska právní úpravy advokacie bylo v daném období možné hovořit o explicitně 

vyjádřené vázanosti advokáta ústavním pořádkem, zákony, jako i jinými obecně závaznými 

předpisy a v podstatě rovněž pokyny klienta. Advokát byl pochopitelně oprávněn a povinen 

chránit práva a oprávněné zájmy klienta, přičemž musel jednat čestně a svědomitě, patřičně 

využívat všech zákonných prostředků a uplatňovat vše, co na základě svého přesvědčení 

a příkazu klienta vnímá coby prospěšné. Pokud jde o základní povinnost mlčenlivosti, 

pak je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem advokacie, přičemž této povinnosti jej může zbavit výhradně klient. 

V roce 1991 pak bylo na základě takzvané velké novely OSŘ216 opětovně zavedeno 

povinné zastoupení pro některá řízení. Došlo k položení základů pro advokátský proces, 

a to pro řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů a pro řízení o dovolání, přičemž 

s určitými změnami platí úprava povinného zastoupení do dnešních dnů.217 Do konce roku 

2002 se pak povinné zastoupení vztahovalo i na řízení o žalobách proti rozhodnutím správních 

orgánů dle tehdejšího znění části páté OSŘ, které však nyní již s povinným zastoupením 

nepočítá.218 Uveďme, že nyní se povinné zastoupení účastníka vztahuje pouze na dovolací řízení. 

Uveďme tedy na úplný závěr exkurzu do historického kontextu problematiky, že vývoj 

od roku 1989 se nesl ve znamení návratu k tradicím. Významným milníkem bylo nejen přijetí 

nového zákona o advokacii, ale rovněž přijetí mnohých novel občanského soudního řádu, které 

ve své podobě více či méně vyhovují moderním požadavkům na civilní proces. Nicméně právní 

úprava se stala srovnatelnou s úpravami vyspělých zemí, výkon advokátské profese byl 

stabilizován, došlo k vytvoření příznivých podmínek pro naplnění jeho role v civilním procesu. 

Toliko k historickému vývoji postavení a role advokáta v civilním procesu. Pochopitelně 

by si podrobnější vysvětlení situace v jednotlivých obdobích žádalo mnohem obsáhlejší výklad, 

vzhledem k tématu a rozsahu práce však není možno věnovat tématu více prostoru. 

                                                
214 Právní pomocí se obyčejně rozumělo zastupování v řízení před soudy či jinými orgány, obhajoba ve věcech 
trestních, sepisování listin a udílení právních porad. 
215 Jednalo se o poskytování právních porad, zpracování právních rozborů, sepisování soukromých listin 
a dále pak rovněž o zastupování v řízení před soudy, orgány hospodářské arbitráže a státní správy, případně v řízení 
před jinými orgány. 
216 Provedené zákonem č. 519/1991 Sb. (novela OSŘ). 
217 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. Právo a společnost (C. 
H. Beck). ISBN 80-7179-457-0, s. 160. 
218 Stejně tak s ním nepočítá ani soudní řád správní, výjimkou je pouze řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 
2 SŘS). 
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2. Vybrané aspekty výkonu advokacie 

Povolání advokáta můžeme označit jako svobodné právnické povolání, které se zaměřuje 

na soustavné poskytování právní služeb, které poskytuje zásadně za úplatu. Právní služby 

se poskytují ve formě zejména jako zastupování v řízení před soudy, správními úřady a dalšími 

orgány, obhajobu v trestních záležitostech, poskytování právních rad, sepisování listin 

a zpracovávání právních rozborů.219 Samotný výraz je třeba spojovat s latinským advocatus, 

který je označením pro přivolaného, tedy k soudu pozvaného zástupce či obhájce. V praxi 

je možné se setkat s určitou exkluzivitou poskytování právních služeb advokáty220 a v souvislosti 

s tím lze    narazit na zákaz, aby byly právní služby soustavně a úplatně poskytovány jinak 

než pouze na základě zákona o advokacii. Významným rysem advokáta je jeho nezávislost221 

a vázanost příkazy klienta, pakliže tyto příkazy nevstupují do rozporu s právními či stavovskými 

předpisy. Povinnosti advokáta jmenované zákonem o advokacii, jinými předpisy státu 

a v předpisy vydanými Českou advokátní komorou reflektují veřejný zájem na tom, aby právní 

služby byly poskytovány kvalitně, aby advokáti se svými klienty jednali v souladu s právem 

a aby advokacie jako povolání používala ve společnosti přiměřenou úctu. 

Podmínky poskytování právních služeb advokáty tedy specifikuje zejména zákon 

č. 85/1996 Sb., o advokacii. Za úplatu a soustavně mohou v naší zemi právní služby poskytovat 

pouze advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory a dále pak evropští 

advokáti, tedy cizozemci ze států Evropské unie, dalších států Evropského hospodářského 

prostoru, případně i jiných států dle závazných mezinárodních smluv, kteří ve svém domovském 

státě získali obdobné oprávnění k poskytování právních služeb,222 popř. zahraniční advokáti 

ze Třetích zemí, kteří mají ve své zemi oprávnění vykonávat advokacii, což doložili České 

advokátní komoře, písemnou žádostí požádali Českou advokátní komoru o zapsání do seznamu 

advokátů a složili uznávací zkoušku, jejímž prostřednictvím došlo k ověření jejich znalostí 

právních předpisů v České republice.223 

Dodejme pro úplnost, že kromě advokátů mohou právní služby zajišťovat rovněž 

notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci, daňoví poradci a případně rovněž další osoby, 

                                                
219 ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Psyché 
(Grada). ISBN 978-80-247-2624-3, s. 54. 
220 Respektive společně s dalšími stavovsky organizovanými právními odborníky, tedy kupříkladu notáři 
221 na státu, jakož i jiných subjektech. 
222 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
223 Jaké podmínky musí splnit zahraniční advokát (pocházející ze zemí mimo EU), aby mohl poskytovat právní 
služby v České republice? | Česká advokátní komora. Úvodní stránka | Česká advokátní komora [online]. Dostupné 
z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6605 
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kterým by předmětné oprávnění přiznával zákon.224 Nicméně všechny tyto skupiny mají možnost 

poskytovat právní služby pouze v určitém vymezeném rozsahu, pouze advokát tyto služby 

poskytuje neomezeně. Neopomeňme však na tomto místě dodat, že každý má  možnost se nechat 

zastupovat nejen advokátem či jiným právním profesionálem příslušným k poskytování právních 

služeb, ale také laikem. Takového zástupce v řízení před soudem či jiným orgánem označme 

jako obecného zmocněnce, který však nemá možnost vystupovat v různých věcech opakovaně. 

Uveďme v této souvislosti rovněž zákonem požadované podmínky výkonu advokacie. 

Bezesporu se může advokátem stát výlučně osoba zapsaná do seznamu advokátů, který 

je veden Českou advokátní komorou. Tento subjekt do seznamu zapíše na základě písemné 

žádosti každého, kdo splňuje následující podmínky:225 

▪ Je plně svéprávný; 

▪ Je bezúhonný; 

▪ Získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva 

studiem na vysoké škole v ČR;226 

▪ Vykonával po dobu minimálně 3 let právní praxi coby advokátní koncipient; 

▪ Složil advokátní zkoušku a 

▪ Složil do rukou předsedy advokátní komory slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu 

ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat 

povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“ 

Judikatura Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR již v minulosti dovodila, 

že je nutné potřebné vzdělání získat na skutečné právnické fakultě, právnicky zaměřené 

vzdělávání na policejních vysokých školách nestačí.227,228 Ve srovnání s historickým stavem, 

konkrétněji pak s obdobím let 1868 až 1948, již nadále není nutnou podmínkou výkonu 

advokacie získání titulu doktora práv (JUDr.), zcela postačuje titul Mgr., přestože v obecné 

rovině označení advokátů coby doktorů mnohdy nadále přetrvává. 

Zároveň je třeba zmínit, že zápis do výše uvedeného seznamu je vyloučen u osoby, které 

bylo uloženo jako kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, pokud se na toto opatření 

po uplynutí doby nehledí, jako by mu toto kárné opatření uloženo nebylo. Není dále možné 

                                                
224 Tedy kupříkladu zaměstnanci či příslušníci ozbrojených sborů, v jejichž případě představuje poskytování 
právních služeb součást jejich povinností. 
225 § 4 a § 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
226 Případně jiné uznatelné vzdělání. 
227 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 32 Cdo 583/2010. 
228 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. září 1995, sp. zn. Pl. ÚS 7/95. 
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zapsat ani osobu, která byla v uplynulých 5 letech vyškrtnuta ze seznamu z důvodu 

prohlášení konkursu, povolení vyrovnání nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku na něho nebo na právnickou osobu, v níž byl společníkem. Osoba 

usilující o zápis nesmí být v pracovním nebo služebním poměru s výjimkou pracovního poměru 

k České advokátní komoře, advokátovi nebo právnické osobě zřízené k výkonu advokacie, 

pracovního poměru vysokoškolského učitele nebo vědeckého pracovníka v oboru právo 

u akademie věd. Také není dále možné vykonávat žádnou jinou činnost neslučitelnou s výkonem 

advokacie.229 U cizinců je podmínka vzdělání a právní praxe nahrazena skrze oprávnění 

k poskytování obdobných právních služeb v jiném státě, zvláštní zkouškou či právní praxí 

usazeného evropského advokáta. Praxe advokátního koncipienta může být nahrazena 

prostřednictvím odborné praxe v jiných právních odvětvích.230 

Tichý vyjmenovává několik způsobů výkonu advokacie. Advokát tedy může advokacii 

vykonávat samostatně (jako podnikatel); dále pak v postavení účastníka sdružení advokátů;231 

coby společník obchodní společnosti;232 ale v neposlední řadě také v pracovním 

poměru k samostatnému advokátovi či advokátní obchodní společnosti.233,234 Advokacie 

je přitom advokátem vykonávána prostřednictvím advokátní kanceláře, kde musí být tento 

advokát k zastižení a kde zaměstnává koncipienty a další administrativní aparát. Advokát 

je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. 

Jak již však bylo uvedeno, pokyny klienta není vázán, pokud jsou v rozporu s právním 

či stavovským předpisem. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě. 

Musí důsledně využívat všech zákonných prostředků a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta 

vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Pochopitelně musí advokát postupovat 

při výkonu činnosti tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, musí dodržovat pravidla 

profesionální etiky a soutěže, která diktují stavovské předpisy. Advokát má možnost poskytnutí 

právních služeb odmítnout a kupříkladu v případě kolize zájmů pak dokonce odmítnout musí. 

O všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, 

je dále povinen zachovávat mlčenlivost, které ho může zprostit pouze klient či jeho právní 

nástupce. 

                                                
229 § 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
230 Např. praxe asistenta soudce, justičního čekatele, právního čekatele, exekutorského koncipienta, notářského 
koncipienta aj. 
231 Sdružení je bez právní subjektivity, advokáti mají vzájemné vztahy upraveny zvláštní písemnou smlouvou. 
232 Veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. 
233 Takzvaný zaměstnaný advokát. 
234 TICHÝ, Luboš, ed. Odpovědnost advokáta za škodu. V Praze: C. H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty. 
ISBN 978-80-7179-345-8, s. 184. 
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V naší zemi v současnosti působí několik tisíc advokátů. Považuji však za významné 

dále rozlišit mezi pojmy advokát a právník, neboť tyto pojmy bývají v praktické rovině velmi 

často zaměňovány, ačkoliv se nejedná o správné pojetí. Jako právníka je totiž možné označit 

každého, kdo se věnuje právu jako svému povolání. Může to tedy být kupříkladu soudce, 

podnikový právník, asistent na právnické fakultě, popřípadě další, kdo má vysokoškolské 

právnické vzdělání. Zatímco všichni advokáti jsou právníky, naopak to tedy již nutně platit 

nemusí. Pokud není určitá osoba zapsaná do seznamu České advokátní komory, pak se nejedná 

o advokáta, nesmí se tedy za něho ani označovat a neměla by se věnovat soustavně poskytování 

právních služeb za úplatu. Taková osoba nicméně může být absolventem právnické fakulty a mít 

ukončené právnické vzdělání. 

2.1. Podstata odpovědnosti advokáta 

Činnost advokáta je neodmyslitelně spjata s několika druhy odpovědnosti, 

a to odpovědností soukromoprávní, veřejnoprávní a specifickou formou veřejnoprávní 

odpovědnosti (trestněprávní, správněprávní), kterou je odpovědnost kárná. V praktické rovině 

je přitom přípustné, aby jedno a to samé provinění advokáta představovalo současně trestný čin, 

kárné provinění i odpovědnost v soukromoprávní rovině. Důvodem takto nastaveného 

mechanismu je snaha o prevenci nežádoucího jednání advokátů.235 

Je nepochybně možné podotknout, že advokát jedná a plní své povinnosti zejména 

prostřednictvím smlouvy příkazní či mandátní. Z povahy těchto smluv následně plyne, 

že advokát odpovídá za plnění svých povinností ve smlouvě stanovených, nikoliv však 

za výsledek své činnosti. Již tato okolnost, resp. vlastnost smluvního vztahu, je příznačná 

a sleduje režim odpovědnosti za vlastní jednání a nikoliv za výsledek nebo za událost. Stejně 

tak advokát neodpovídá za jednání třetí osoby, kterým je v tomto kontextu myšleno kupříkladu 

rozhodnutí soudu či správního orgánu. 

Je tedy zcela v silách advokáta ovlivnit míru kvality služby jím poskytované a míru 

splnění jeho povinností. Nicméně do jeho činnosti nejsou zapojeny faktory, které by nemohl 

ovlivnit při adekvátním zadání jeho povinností a jejich formulace.236 Jinou situací je, jestliže 

advokát v advokátní smlouvě, ať již ve smlouvě o dílo (např. při sepisu smlouvy či posudku) 

či ve formulaci smlouvy příkazní, na sebe vezme odpovědnost za výsledek. Ani v tomto případě 

nemůže ovšem odpovídat ve smyslu povinnosti striktní, neboť není „nebezpečným provozem“. 

                                                
235 KRAMER, Jaroslav. Zrada klienta je nejhorší zločin. Česká advokátní komora [online]. 2014 [cit. 2019-02-13]. 
Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13332 
236 Omezený mandát, poučovací povinnost atd. 
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Je tedy možné hovořit o určité subjektivní odpovědnosti, která představuje v případě advokátní 

činnosti s ohledem na její samotnou podstatu nejen jediný režim přicházející v úvahu, 

ale současně má velmi důležitý preventivní význam a působení. Na rozdíl od odpovědnosti 

absolutní či objektivní (striktní) je v případě subjektivní odpovědnosti advokát donucován 

k plnění svých povinností za dodržování určitých standardů. Jde především o standardy péče, 

kterou je povinen vynaložit a která znamená dodržení základních povinností ověřovacích, 

poučovacích a zejména znalostních.237 

2.2. Etika advokáta 

„Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“238 ,,Etika 

předpokládá, že jsme rozumné bytosti, a že svobodná a rozumná volna je nezbytnou podmínkou 

morální odpovědnosti. Být mravní bytostí znamená být osobou, která je schopna být mravně 

odpovědnou za své činy.“239 Je pochopitelné, že lidská společnost v průběhu svých dějin 

prochází určitým vývojem, které jsou vedle jiného charakteristické také vzájemnými interakcemi 

jednotlivých lidských osobností, které tuto společnost utvářejí. Mezilidské vztahy přitom 

v průběhu času upravují rozličné normy, které se vyvíjí stejně jako samotná společnost. Přitom 

může jít o normy právní rozličné právní síly, může jít o normy zvykové a obyčejové. 

Vzájemnému působení mezi lidskými jedinci se věnuje systém morálky. Úlohou etiky 

pak je v dané společnosti stanovovat společné zásady, na kterých stojí morálka. Tedy takové 

zásady, na základě kterých může být vyřčeno, že je určité jednání dobré či špatné, morální 

či nemorální, etické či neetické. 

Jak již bylo uvedeno, výkon funkce advokáta je vymezen prostřednictvím zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zde je možné nalézt vedle specifikace 

předpokladů pro výkon advokacie a rovněž způsob výkonu, práva a povinnosti advokáta a jeho 

případnou odpovědnost. Dále je zde vymezeno také postavení České advokátní komory 

a kdy členství v této komoře je povinné, pokud se chce osoba věnovat advokacii. Nicméně 

významný je zejména fakt, že je skrze tento předpis kladen důraz na výkon advokacie takovým 

                                                
237 TICHÝ, Luboš. K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze 
odpovědnosti advokáta za škodu. Bulletin advokacie. (1-2), 17-22. ISSN 1210-6348. 
238 JACHNICKÝ, David. Etické aspekty právních profesí - I. In: PrávníProstor.cz [online]. 2015 [cit. 2018-09-06]. 
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/eticke-aspekty-pravnich-profesi-i 
239 KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2069-2, 
s. 11. 
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způsobem, který vyzdvihuje morální hodnoty jako poctivost, slušnost nebo čestnost. Bližší 

vymezení práv a povinností advokáta je možné nalézt v hlavě třetí tohoto právního předpisu.240  

V zákoně o advokacii je zároveň možné povšimnout si v ust. § 17 odkazu na stavovský 

předpis, který pojednává o profesionální etice. Jedná se o usnesení představenstva České 

advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla 

soutěže advokátů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Etický kodex advokáta 

zahrnuje 34 článků a vztahuje se nejen na advokáta, ale přiměřeně i na advokátní koncipienty. 

V souvislosti s etickým rozměrem advokátské profese je významné zejména to, aby advokát 

svým jednáním přispíval k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu tím, že bude jednat poctivě 

a čestně a bude mít slušné chování. Také je stanovena povinnost advokáta,241 který se účastní 

řízení před soudem či jinými orgány, které rozhodují ve své činnosti v právních věcech, případně 

pověřeným osobám plnícím tyto úkoly, aby zachovával náležitou úctu a zdvořilost. Kromě toho 

nesmí advokát v řízení uvádět údaje či navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo 

klamavé, a to ani na příkaz klienta.242 Advokát je zkrátka bezpochyby povinen chovat 

se k účastníkům řízení, a i k jiným osobám účastnícím se řízení tak, aby nebyla snižována jejich 

důstojnost ani důstojnost advokátního stavu. Pojednejme tedy v následující podkapitole 

v krátkosti o samotném advokátním etickém kodexu. 

2.2.1. Advokátní etický kodex 

Etický kodex bychom mohli označit jako určitý systém mravních norem, jehož stěžejním 

smyslem je formování žádoucích vlastností a vztahů mezi lidmi. Každý takový systém či soubor 

norem požaduje určitý vymezený způsob chování, který se však s ohledem na změny v místě, 

čase a lidských potřebách mění. Etické kodexy bychom dále mohli rozdělit na kodexy 

profesní,243 odvětvové244 a podnikové.245 V současnosti je valná většina etických kodexů v psané 

podobě, která je preferována pochopitelně zejména s ohledem na zamezení možného 

zpochybňování či obcházení stanovených norem nebo jejich vlastního, subjektivního výkladu. 

Lze podotknout, že profesní etické kodexy přitom vycházejí z obsahu a poslání povolání, která 

významnou měrou působí na lidské životy. Formulováním etických kodexů se vyznačují 

                                                
240 Srov. § 17 a § 18 zákona o advokacii. 
241 Srov. čl. 17 etického kodexu advokáta. 
242 Čl. 17 odst. 2 etického kodexu advokáta. 
243 Nachází své uplatnění kupříkladu při práci lékařů, právníků, učitelů. 
244 Platí například pro oblast bankovnictví, reklamy. 
245 Pro účely vnitropodnikové praxe. 
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především tradiční povolání, mezi která patří kupříkladu lékař, advokát či kněz, avšak objevují 

se i obdobné kodexy novinářů, učitelů nebo autorizovaných inženýrů a techniků. 

Pokud bychom si na tomto místě položili otázku, zda mají advokátní kanceláře působící 

v naší zemi své vlastní etické kodexy, či se naopak spoléhají především na obecnou právní 

úpravu a vnitřní předpisy ČAK, pak lze uvést, že odpověď není zcela jednoduchá, jelikož většina 

z nich patrně volí kombinaci úpravy platné pro všechny, kterou pro vlastní účely nadále interně 

rozvádí. Nejedná se však o pravidlo. V případě velkých mezinárodních advokátních kanceláří 

je možné se setkat s vlastními etickými kodexy relativně často, ne však vždy. Martin Vychopeň 

na otázku, zda by měly mít advokátní kanceláře vlastní etický kodex, odpovídá, že nemusí, 

jelikož obecně platí Etický kodex ČAK, který jsou všichni advokáti povinni dodržovat.246 

Vychopeň dodává, že na jeho dodržování dohlíží kontrolní rada ČAK a jeho porušení 

se považuje za kárné provinění.247 Dodejme, že příslušné sankce upravuje ust. § 32 a násl. 

zákona o advokacii a jsou jimi napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta až do výše stonásobku 

minimální měsíční mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie, vyškrtnutí ze seznamu advokátů. 

Dále lze konstatovat, že na etický kodex ČAK a obecně platné zákony a předpisy 

odkazují i mnohé jiné advokátní kanceláře. Některé z nich se však ve svých odpovědích 

nedovolávají pouze etického kodexu ČAK, ale dále rovněž etického kodexu na úrovni EU. 

Za tímto ostatně stojí Rada evropských advokátních komor, tedy CCBE. Vybrané advokátní 

kanceláře, tedy namísto samostatného etického kodexu, pracují s etickými pravidly 

rozpracovanými ve vnitřních předpisech kanceláře. Jedná se o takzvaný informační manuál, 

kdy příslušné části manuálu zahrnují kupříkladu úpravu mlčenlivosti a ochrany údajů, včetně 

bezpečnostních pravidel, zásady návštěv v kanceláři, postupy pro tzv. konflikty zájmů, postupy 

pro přebírání nových klientů či nových kauz apod. Další advokátních kanceláře však etickým 

kodexem disponují a nahlížejí jej přitom coby integrální součást výkonu práce, která 

se v současnosti nezřídka stává rovněž předmětem zájmu klientů v rámci výběrových řízení 

na právní služby.248 

Můžeme si tedy povšimnout, že se v otázce existence vlastních etických kodexů pohledy 

tuzemských advokátních kanceláří poněkud liší. Obecně je v případě velkých mezinárodních 

advokátních kanceláří dispozice vlastním etickým kodexem běžnější záležitostí a velmi často 

platí pro všechny pobočky v jednotlivých zemích. Vzhledem k různým pravidlům platícím 

v různých zemích, v nichž jednotlivé kanceláře působí, je to logické. Mohli bychom se tedy 

                                                
246 Jedná se o usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 10. 1996 v platném znění. 
247 JANUŠ, Jan. Advokáti a dodržování etiky. Právní rádce. 2012, (4), s. 54-57. 
248 JANUŠ, Jan. Advokáti a dodržování etiky. Právní rádce. 2012, (4), s. 54-57. 
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rovněž domnívat, že interní etické kodexy mají ve skutečnosti význam pouze u těch advokátních 

kanceláří, které operují ve více zemích a kde je třeba sjednotit přístup k etickým otázkám v rámci 

všech poboček. 

Významnou úlohu tedy v tomto směru sehrává již výše zmíněný Advokátní etický kodex, 

stavovský předpis vydaný ČAK, kterým jsou stanovena pro advokáty závazná etická pravidla 

týkající se výkonu advokacie.249 Dodejme přitom, že pravidly profesionální etiky a soutěže 

advokátů působících v ČR jsou vázáni všichni advokáti, kteří jsou zapsáni v seznamu advokátů 

ČAK. Pro advokátní koncipienty zapsané v seznamu advokátních koncipientů vedeném 

Komorou platí přiměřeně ta ustanovení těchto pravidel, která se jich mohou týkat. Dalším 

obdobným kodexem je Etický kodex advokátů v EU (neboli Kodex CCBE), který rovněž 

formuluje etická pravidla, která by ze strany advokátů i advokátních koncipientů měla být 

dodržována. 

V první části kodexu je upravena působnost pravidel. Čl. 1 vychází ze zásady personality, 

která říká, že se daná pravidla vztahují na každého advokáta zapsaného v seznamu advokátů, 

vedeném ČAK, tedy nehledě na místo, kde je daná právní služba poskytována, pokud se toto 

místo nachází na území naší země. Stejně tak i případné řízení před kárnými orgány nebo jinými 

orgány ČAK, kdy za kárné porušení nese v konkrétním případě odpovědnost fyzická osoba, 

nikoli sdružení nebo obchodní společnost. Jako další je zde vyjádřeno pravidlo, že právní řád, 

kterým se řídí právní vztahy, je pro působnost těchto pravidel nerozhodný – advokát může tedy 

upravovat svou občanskoprávní odpovědnost, pokud při tom respektuje kogentní ustanovení 

zákona o advokacii. Třetím je pak kolizní ustanovení, které je vyjádřením v podstatě logického 

pravidla, kdy pakliže advokát poskytuje právní služby v jiném státě,250 vychází z pravidel 

chování platných v tom daném státě.251 Druhá část kodexu je tvořena pravidly profesionální 

etiky, první oddíl je přitom určen všeobecným pravidlům, která se zaměřují na chování advokáta 

v souvislosti s poskytováním právních služeb a chování v soukromé sféře, a to v souvislosti 

s ochranou stavu a ochranou veřejných zájmů. S tímto souvisí skutečnost, že poškození důvěry 

bude mít vliv na postoje a důvěru veřejnosti v celý právní systém a působí na něj dominové 

efekty. Dodejme, že je uvedený zásah do osobní sféry advokáta jako člověka plně důvodný, 

srovnáme-li jej s hlediskem vyšších hodnot, jako jsou základní lidská práva a svobody. 

                                                
249 Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996, č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví 
pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších 
usnesení sněmu. 
250 V němž má potřebné oprávnění pro výkon advokacie. 
251 Zákon o advokacii: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-
7179-248-2, s. 441-442. 
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Z hlediska všeobecných pravidel advokátní etiky lze uvést, že je vedle dalšího každý 

advokát povinen poctivým, čestným a slušným chováním napomáhat důstojnosti a vážnosti 

advokátního stavu, je povinen plnit převzaté závazky, přičemž závazek či ručení za cizí závazek 

smí převzít pouze v situaci, kdy si je jist jeho splněním. Projevy advokáta v souvislosti 

s výkonem advokacie mají být věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. Vůči klientovi 

zásadně platí, že oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před 

jeho ohledem na jiné advokáty. Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy 

a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich 

úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.252 

Vůči jiným advokátům kupříkladu platí, že advokát nesmí jiného advokáta osočovat 

a nesmí proti němu zahajovat právní spor bez závažného důvodu. Pakliže je osoba, se kterou 

poskytovaná právní služba souvisí, zastoupena advokátem, nesmí s ní advokát jednat přímo 

bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje, ani odmítnout s tímto advokátem jednat. 

Advokát nesmí v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo 

klamavé, a to ani na příkaz klienta.253 V rámci řízení je advokát povinen jednat poctivě, 

respektovat zákonná práva ostatních účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám 

zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost advokátního 

stavu. V takových věcech nesmí za nepřítomnosti, popřípadě bez vědomí advokáta druhé strany 

nebo této strany, není-li advokátem zastoupena, jednat s osobami, které plní úkoly soudů nebo 

jiných orgánů, a předávat jim písemnosti, ledaže takový postup procesní předpisy dovolují.254 

Závěrem lze tedy uvést, že Advokátní etický kodex představuje velice významný 

stavovský předpis vydaný ČAK, na jehož základě jsou stanovena pro advokáty závazná etická 

pravidla výkonu advokacie a jehož pravidly jsou vázáni všichni advokáti zapsaní v seznamu 

advokátů ČAK. 

                                                
252 Viz Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996, č. 1/1997 Věstníku, kterým 
se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění 
pozdějších usnesení sněmu. 
253 Viz Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996, č. 1/1997 Věstníku, kterým 
se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění 
pozdějších usnesení sněmu. 
254 Viz Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996, č. 1/1997 Věstníku, kterým 
se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění 
pozdějších usnesení sněmu. 
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2.2.2. Soukromoprávní odpovědnost advokáta 

Soukromoprávní odpovědnost advokáta spočívá v odpovědnosti za škodu způsobenou 

klientovi v souvislosti s poskytováním právních služeb, z čehož je možné odvodit, že je logicky 

optikou klienta záležitostí nejpodstatnější, jelikož tvoří přirozenou mez advokátovy nezávislosti, 

která je jinak dosti značná, leč nemůže být absolutní a bezbřehá. Pokud advokát způsobí 

při výkonu své činnosti, tedy advokacie, klientovi škodu, nese za ni odpovědnost.255 Totéž platí, 

pokud je taková škoda způsobena zástupcem advokáta či jeho zaměstnaným advokátem, 

advokátním koncipientem nebo jiným zaměstnancem. Vůči svým zaměstnancům včetně 

zaměstnaných advokátů má advokát nárok na regresní náhradu dle ust. § 250 a násl. zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Právní teorie však již přinesla rovněž názor, že regresní náhrada 

zástupců advokáta a jeho zaměstnanců je obdobná jako regresní náhrada podle ust. zákona 

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, avšak 

s rozdílem, že zde není dána mezní limita 4,5 násobku platu toho, kdo škodu zavinil. Lze se však 

domnívat, že by bylo možné toto akceptovat pouze v případě zástupce advokáta a nikoli jeho 

zaměstnance a současně s určitými výhradami.256 

Podstatnou soukromoprávní objektivní odpovědnost advokáta spočívající ve zmenšení 

klientova majetku či jeho ušlém zisku nevyžaduje zavinění, a proto také není relevantní, 

zda advokát škodu způsobil úmyslně či z nedbalosti. Úprava odpovědnosti advokáta za újmu 

je specificky obsažena v ust. § 24-24c zákona o advokacii ve vztahu k obecné úpravě obsažené 

v zákoně č. 89/2012 Sb., kde problematiku řeší mimo jiné ust. § 2909 a násl. za základní 

předpoklad pro vznik nároku na náhradu škody je zjištění, že nebýt pochybení advokáta, 

pak by k uspokojení pohledávky mandanta jeho dlužníky došlo, tedy, že toto pochybení je hlavní 

a rozhodující příčinou vzniklé majetkové újmy.257 Je proto nutné zodpovědět otázku, 

zda by v případě, že by advokát své povinnosti při výkonu advokacie neporušil, skutečně došlo 

k rozmnožení majetkových hodnot mandanta v rozsahu požadované náhrady a zda by jeho nárok 

vůči jeho věřitelům při pravidelném běhu okolností bylo možno vymoci, a to zejména vzhledem 

k osobním a majetkovým poměrům dlužníků, a zda by tedy k jeho uspokojení vůbec mohlo dojít. 

                                                
255 Zavázanost advokáta pravidly chování i v soukromé sféře byla vyslovena v rozhodnutí kárné komise Komory 
pod. sp. zn. K 11/05. 
256 Odpovědnost advokáta vůči svému klientovi. In: MaurLegal [online]. 2018 [cit. 2019-02-13]. Dostupné 
z: https://www.maurlegal.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/odpovednost-advokata-vuci-svemu-klientovi/a-
40/ 
257 Odpovědnost advokáta vůči svému klientovi. In: MaurLegal [online]. 2018 [cit. 2019-02-13]. Dostupné 
z: https://www.maurlegal.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/odpovednost-advokata-vuci-svemu-klientovi/a-
40/ 
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Můžeme podotknout, že uvedená odpovědnost advokáta je v podstatě upravena 

srovnatelným způsobem jako odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních společností, 

tedy liberační důvod může představovat pouze situaci, kdy advokát prokáže, že škodě nemohlo 

být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné požadovat. Stanovení 

obdobné odpovědnosti, jaká je stanovena členům statutárních orgánů komerčních korporací, 

představuje důsledek výkonu advokátní činnosti na základě mandátního vztahu. V tomto ohledu 

je však odpovědnost advokáta stanovena přísněji ve srovnání kupříkladu s odpovědností správce 

konkursní podstaty. 

K dalšímu lze uvést, že základem odpovědnosti advokáta za škodu je odpovědnost 

objektivní, tedy odpovědnost bez ohledu na zavinění. Soud se musí zabývat vznikem škody 

a vztahem příčinné souvislosti. Jako předběžnou otázku je třeba posoudit výši skutečného nároku 

klienta. Jenom v tomto rozsahu advokát za škodu odpovídá. Dále je třeba upozornit, že závěr 

ohledně příčinné souvislosti mezi pochybením advokáta a tím, že klient ve věci nebyl úspěšný, 

je možné učinit pouze v případě, že právo klienta skutečně existovalo.258 Výši skutečného nároku 

klienta je třeba posoudit jako předběžnou otázku. Problematika profesionálního pochybení 

advokáta je však nepochybně záležitostí značně složitou. Ve své právní praxi se totiž advokát 

svému klientovi nebude zodpovídat pouze například za zmeškání procesních lhůt, kde bude 

stanovení jeho odpovědnosti snadné, nýbrž také třeba za podání či nepodání opravných 

prostředků, kde bude třeba řešit i složité předběžné otázky. 

Domnívám se, že značně problematickým aspektem bude dále rovněž odpovědnost 

advokáta za výklad právních norem či navržený postup v soudním řízení a bude nutno 

ji posuzovat cum grano salis, tedy s přihlédnutím k okolnostem daného případu. Značně složitá 

otázka, kterou samotná skutečnost, zda advokát profesionálně pochybil a zda bude odpovídat 

klientovi za škodu či nikoli, musí ve většině případů vyřešit až kárná praxe či judikátní cesta 

formou rozhodnutí soudu, který posoudí, zda si například advokát v dané věci výkladu právních 

norem počínal jako obezřetný profesionál či nikoli. Z důvodu možné nejednoznačnosti 

odpovědnosti v uvedených případech a s ohledem na právní jistotu klienta, že advokát bude 

finančně schopen mu vzniklou škodu nahradit, je zakotvena povinnost advokáta být nepřetržitě 

pojištěn a pojistné za toto pojištění míti vždy včas zaplaceno. Pokud vykonává advokát 

advokacii ve společnosti, musí být pojištěna tato společnost. Rozsah pojištění musí být takové, 

v jakém je možné rozumně předpokládat, že by ho mohla odpovědnost za škodu postihnout. 

                                                
258 Odpovědnost advokáta vůči svému klientovi. In: MaurLegal [online]. 2018 [cit. 2019-02-13]. Dostupné 
z: https://www.maurlegal.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/odpovednost-advokata-vuci-svemu-klientovi/a-
40/ 
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Obecným minimem je pojištění na 1 000 000 Kč, nicméně advokáti jsou často pojištěni 

na částku vyšší, a pakliže v konkrétním případě existuje riziko vyšší škody, je advokát povinen 

se připojistit. Konkrétní minima pojištění advokátů jsou stanovena prostřednictvím Usnesení 

představenstva České advokátní komory ze dne 15. září 2009, kterým se stanoví minimální 

limity pojistného plnění z pojištění odpovědnosti advokátů. V případě, že by se advokát 

v odpovídající míře nepřipojistil, pokud to vyžaduje daný právní případ, musí smlouvu 

o poskytování právní pomoci v této věci vypovědět. Dodejme, že odpovědnosti advokáta 

za škodu vzniklou v důsledku jeho právní činnosti nezřídka předchází rovněž vyslovení jeho 

odpovědnosti kárné. 

2.2.3. Veřejnoprávní odpovědnost advokáta 

K tomuto lze pouze v krátkosti uvést, že je podstatou veřejnoprávní odpovědnost zejména 

odpovědnost trestní a dále též odpovědnost za správní delikty. Advokát i advokátní koncipient 

tedy podléhají trestní odpovědnosti, nicméně je třeba doplnit, že z této existuje jedna podstatná 

výjimka, která souvisí s trestným činem neoznámení trestného činu dle ust. § 368 trestního 

zákoníku. Pokud se tedy advokát či advokátní koncipient hodnověrným způsobem dozví 

o spáchaných trestných činech zde uvedených a neučiní o tomto oznámení příslušným orgánům, 

nebude za toto své jednání trestně odpovědný. 

V ohledu trestněprávní odpovědnosti se tedy advokáti dostávají do poměrně specifické 

pozice. V případě naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů je advokát plně trestně 

odpovědný za spáchání tohoto trestného činu. Lze přitom doplnit, že se nijak neliší úprava trestní 

odpovědnosti za nepřekažení trestného činu dle ust. § 367 trestního zákoníku. Na vzniku trestní 

odpovědnosti za tento trestný čin se nic nezmění ani v situaci, pokud by se jednalo o vztah 

obhájce a obviněného. Můžeme dodat, že osoba advokáta není v pojetí trestního zákoníku 

pokládána za úřední osobu dle ust. § 127. Advokát tedy nespadá do skupiny, kam se řadí soudci 

či státních zástupci, tedy osoby požívající zvýšené ochrany, neboť trestní sazby za trestné činy 

spáchané na těchto osobách jsou stanoveny přísněji. Zmíněná specifická pozice advokáta je tedy 

představována výše uvedenou absencí oznamovací povinnosti dle ust. § 368 trestního zákoníku, 

dle kterého je každý povinen oznámit bez odkladu státnímu zástupci či policejnímu orgánu, 

že jiný spáchal některý z trestných činů uvedených v ust. § 368 odst. 1 trestního zákoníku. 

Advokát dle tohoto ustanovení není touto povinností vázán, pokud se o spáchání trestného činu 

dozví v souvislosti s výkonem advokacie. Tato zákonná výjimka či výsada je dle mého zcela 
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zásadním předpokladem pro výkon advokacie, a to především v případech obhajoby v trestním 

řízení. 

2.2.4. Kárná odpovědnost advokáta 

Problematiku kárné odpovědnosti a souvisejícího kárného řízení advokáta řeší 

§ 32 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Je zde uvedeno, 

že advokáti259 jsou kárně odpovědní za kárné provinění. Z komentáře k zákonu č. 85/1996 Sb., 

o advokacii plyne, že z hlediska systematiky správního práva představuje kárné provinění 

správní disciplinární delikt. Jedná se tedy o protiprávní jednání, porušení povinností advokáta 

nebo advokátního koncipienta, nicméně neexistuje formální definice kárného provinění. Typové 

znaky skutkových podstat kárných provinění nezahrnuje ani zákon o advokacii, ani další právní 

předpisy.260  

Je tedy možné uvést, že kárná odpovědnost vzniká v případě kárného provinění, které 

je zákonem o advokacii definováno jako závažné či případně opětovné zaviněné porušení 

povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi advokátními, tedy právními 

i stavovskými, předpisy.261 Ojedinělé a nezávažné porušení povinností advokáta tedy není 

pokládáno za kárné provinění. Dodejme, že podmínkou kárného provinění není vznik škody. 

Tato disciplinární odpovědnost je určena zejména účelům ochrany základních hodnot spojených 

s advokacií, tedy zejména s důstojností, ctí a dalšími povinnostmi advokátského stavu. Pokládám 

za vhodné poznamenat, že kárného provinění se mohou vedle advokátů dopustit i osoby 

vykonávající jiné funkce, mezi nimi pak zejména státní zástupci a soudci. 

Motyčka konstatuje, že kárné řízení má v případě advokátů poměrně dlouhou tradici, 

což dokládá faktem, že již na přelomu 60. a 70. let 19. století došlo k vydání dvou významných 

předpisů pro tuto oblast. Dle Balíka byl přitom prvním z nich advokátský řád č. 96/1868 ř. z., 

obsahující úpravu práv a povinností advokátů, a tedy hmotněprávní úpravu, která byla 

aplikována v disciplinárním řízení. Nedlouho nato byl přijat zákon č. 40/1872 ř. z., o vykonávání 

moci nad advokáty a kandidáty advokátskými (disciplinární statut). Nicméně později došlo 

ke zrušení obou zmíněných předpisů z důvodu přijetí zákona č. 322/1948 Sb., o advokacii 

(advokátní řád).262 

                                                
259 A advokátní koncipient.  
260 Zákon o advokacii: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-
7179-248-2, s. 232. 
261 § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
262 BALÍK, Stanislav: Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914, 
in: VOJÁČEK, L. a kol.: Dny práva – 2013 – Days of Law. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu, 
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Jak již bylo nastíněno, tak v současnosti jsou kárná odpovědnost a kárné řízení advokátů 

regulovány prostřednictvím § 32 až 35e zákona o advokacii, který je doplněn vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, 

stanoví kárný řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost je možné doplnit, že kárnou 

odpovědnost soudců upravují § 86 až 90 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 

pozdějších předpisů a právní úprava kárné odpovědnosti státních zástupců se nalézá 

v § 27 až 32 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud se jedná o kárné opatření, které představuje formu trestu za kárné provinění, 

pak se může tradičně jednat o opatření formálního charakteru (napomenutí, důtka), peněžitou 

sankci (pokutu, snížení platu) či profesní „likvidaci“ (dočasný zákaz výkonu advokacie, 

vyškrtnutí ze seznamu advokátů, odvolání z funkce). V méně závažných případech pak může být 

od uložení kárného opatření upuštěno. Dodejme, že exoneračním důvodem přitom ani v případě 

koncipienta nemůže být odkaz na právní nezkušenost či krátké působení v advokacii.263 Přestože 

kárné řízení ex lege samo o sobě přímo nevede k nápravě škody způsobené klientovi, tak řízení 

a tlak ze strany ČAK mohou vést k dodatečnému splnění povinností či k dobrovolné snaze 

advokáta o nápravu klientovy újmy. Dodejme, že prostřednictvím novely zákona o advokacii 

z roku 2006 byl zaveden do kárného řízení nový institut - kárný příkaz. Ten řeší jednodušší věci, 

kdy je věc rozhodnuta kárným senátem bez nařízení jednání. Analogicky jako u trestního příkazu 

v rámci trestního řízení lze kárným příkazem uložit pouze mírnější kárná opatření. 

Motyčka se ve svém článku zabýval statistikami kárných řízení advokátů, soudců 

a státních zástupů a dospěl k názoru, že počet kárných řízení je v přepočtu na 100 osob zhruba 

stejný. Stejný však již obyčejně dle autora nemá výsledek těchto kárných řízení, neboť 

lze sledovat výrazně přísnější posuzování jednání advokátů (o kterém rozhodují příslušné orgány 

ČAK) ve srovnání s jednáním soudců i státních zástupců (o kterém rozhodují kárné senáty 

Nejvyššího správního soudu). Autor uvádí, že zatímco v letech 2009-2013 bylo vyškrtnuto 

ze seznamu advokátů celkem 26 advokátů a dalším dvaceti bylo uloženo kárné opatření ve formě 

dočasného zákazu výkonu advokacie, do roku 2013 včetně byl v důsledku kárného provinění 

z funkce odvolán jediný soudce a dva státní zástupci. Autor na základě uvedených statistik 

dospívá k názoru, že ačkoliv je možné měřítka prosazovaná ČAK bezesporu chápat s ohledem 

                                                                                                                                                       
Acta uiniversitatis Brunensis – Iuridica č. 475. Masarykova univerzita, Brno 2014. ISBN 978-80-210-6814-8., s. 9-
11. 
263 Odpovědnost advokáta vůči svému klientovi. In: MaurLegal [online]. 2018 [cit. 2019-02-13]. Dostupné 
z: https://www.maurlegal.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/odpovednost-advokata-vuci-svemu-klientovi/a-
40/ 
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na nutnost ochrany důstojnosti a důvěryhodnosti advokátního stavu, poměrně vlažný přístup 

v projednávání kárných žalob v případě soudců a státních zástupců je poněkud zarážející.264 

Friedel následně na Motyčkův článek zareagoval a podrobil autorovy závěry podrobnější 

analýze. Na jejím základě dospěl k názoru, že je ústřední vadou článku nedostatečné vyjasnění 

metodologických východisek, které souvisí jednak s obecným přístupem, který článek zaujímá 

ke srovnávací metodě, jednak se způsobem, jakým je srovnávací metoda použita v konkrétních 

případech. Problémem je dle názoru Friedela zejména skutečnost, že Motyčkův příspěvek 

pracuje s představou, že kárná řízení s advokáty, soudci a státními zástupci jsou porovnatelná. 

S tímto však Friedel zcela nesouhlasí a poukazuje naopak na jisté odlišnosti.265 Nicméně 

odpovídajícím dále není ani způsob porovnání aplikovaný v předmětném článku. Autor uzavírá, 

že Motyčkovy závěry by sice hypoteticky platit mohly, nebyly však spolehlivě prokázány.266 

Přestože tedy nemohou být potvrzeny Motyčkovy závěry ohledně přísného posuzování kárných 

provinění advokátů při srovnání s posuzováním kárných provinění soudců a státních zástupců, 

je jisté, že právě institut kárné odpovědnosti představuje významný institut primárně cílící 

na zajištění ochrany klienta, resp. snížení rozdílu v a priori nerovném vztahu mezi advokátem 

jakožto odborníkem a klientem jakožto laikem. Obecně lze říci, že kárná či disciplinární 

odpovědnost je odpovědností hraniční povahy mezi veřejnoprávní a soukromoprávní. 

2.2.5. Povinnosti advokáta v souvislosti s civilním řízením 

Práva a povinnosti advokáta jsou vymezeny zejména prostřednictvím hlavy třetí zákona 

o advokacii a dále pochopitelně prostřednictvím stavovských předpisů, tato práva a povinnosti 

současně vymezují vztah mezi advokátem a klientem. Mezi základní principy, na kterých je tento 

vztah založen, patří vzájemná důvěra, ochrana práv a oprávněných zájmů klienta, mlčenlivost 

advokáta, informační povinnost, zákaz střetu zájmů advokáta a klienta, odpovědnost advokáta 

za škodu a právo advokáta na odměnu za poskytování právních služeb. Právě důvěru pokládám 

za základ vztahu advokáta a klienta, neboť bez oboustranné důvěry a porozumění nebude patrně 

zastoupení příliš úspěšné, jelikož zastoupená osoba je často nucena advokáta vpustit do intimní 

sféry svého života a naopak advokát musí mít důvěru v informace, které mu klient sděluje. 

                                                
264 MOTYČKA, Petr. Kárná řízení advokátů, soudců a státních zástupců aneb měří se všem stejným metrem?. 
In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 2015 [cit. 2018-09-06]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/karna-
rizeni-advokatu-soudcu-a-statnich-zastupcu-aneb-meri-se-vsem-stejnym-metrem?browser=mobi 
265 Např. rozdílné složení kárných senátů pro jednotlivé profese či (ne)podrobnost určení jednání, které může být 
kárným proviněním. 
266 FRIEDEL, Tomáš. Ještě o kárném řízení advokátů, soudců a státních zástupců. Bulletin advokacie. 2015, (10), 
49-52. ISSN 1210-6348. 
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Z uvedených důvodů jsou rovněž smlouvy o poskytování právních služeb řazeny mezi takzvané 

fiduciární smlouvy.267 Ztráta důvěry se může dokonce stát důvodem pro výpověď smlouvy 

o poskytování právní pomoci,268 konkrétním důvodem může být např. to, že advokát zjistí, 

že mu klient vědomě lže, nebo mu navrhuje provedení zfalšovaných důkazů. Dle Etického 

kodexu však nemá současně advokát pravomoc pravdivost nebo úplnost skutkových informací 

poskytnutých klientem bez jeho souhlasu ověřovat, může jej však upozornit na možnost 

odstoupení od smlouvy. 

Další důležitou zásadu pak představuje v ust. § 16 zákona o advokacii zakotvená 

povinnost advokáta chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, 

ty se však nesmí dostávat do rozporu se zákonnými nebo stavovskými předpisy. Pokud advokát 

nevychází z pokynů klienta, pak jde o kárné provinění. Právní pomoc musí být poskytována 

kvalifikovaně a včas, advokát je v rámci jejího poskytování povinen využít všechny prostředky, 

které pokládá v daném případě za prospěšné, musí ovšem jednat čestně a dodržovat takový 

postup, který nesnižuje důstojnost advokátního stavu. 

Se zásadou důvěry dále úzce souvisí povinnost mlčenlivosti advokáta, která je uvedena 

v ust. § 21 zákona o advokacii. Uveďme, že se povinnost mlčenlivosti váže na veškeré 

skutečnosti, o nichž se v souvislosti s poskytováním právních služeb advokát dozvěděl, přičemž 

není omezena výlučně na dobu poskytování právních služeb, což bezpochyby klientovi nabízí 

jistotu, že veškeré informace, které v rámci řízení advokátovi sdělil, vůči němu nebudou nikdy 

zneužity. Porušením mlčenlivosti by došlo k poškození práv klienta a jeho zastupování 

by ztratilo smysl. Za stinnou stránku povinnosti mlčenlivosti pak lze označit možnost, 

že by mohl advokát napomáhat trestné činnosti a bránit snaze o její odhalení.269 Dodejme, 

že povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného 

činu. 

K zániku mlčenlivosti dochází v případě, že je daný advokát mlčenlivosti klientem (resp. 

po jeho smrti) jeho právním nástupcem výslovně zproštěn. Advokát však není povinen 

zachovávat mlčenlivost vůči koncipientovi a dalším osobám, které pověřuje provedením 

jednotlivých úkonů právních služeb. Dalším případem možného prolomení mlčenlivosti je řízení 

dle ust. § 200j a násl. OSŘ, kterým je umožněno nahrazení souhlasu zástupce Komory 

                                                
267 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. Právo a společnost (C. 
H. Beck). ISBN 80-7179-457-0, s. 46.  
268 Viz § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
269 Například v případě praní špinavých peněž či daňových úniků. 
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k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na které se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti advokáta.270 

Informační povinnost vůči klientovi je zakotvena v ust. čl. 9 Etického kodexu, 

kde je stanovena povinnost advokáta informovat klienta o tom, jak postupuje vyřizování věci, 

poskytovat potřebná vysvětlení a podklady potřebné pro zvážení dalších příkazů klientem. 

Je nutno, aby advokát za určitých podmínek na základě objektivního zhodnocení skutkového 

stavu doporučil klientovi smírné řešení sporu, případně řízení ani nezahajovat. Pokud advokát 

neplní informační povinnost, jedná se o závažné porušení povinnosti advokáta, a tedy kárné 

provinění. Uveďme jako příklad situaci, kdy advokát od klienta převezme zálohu, pak je nečinný 

a na urgence klienta nereaguje, případně mu vědomě sděluje nepravdivé informace.271 Kárného 

provinění se dopouští i advokát, který se nezúčastní jednání u soudu, aniž by k tomuto postupu 

zjistil stanovisko klienta a v důsledku toho provede úkon, který si klient nepřál, např. omluvu 

z jednání.272  

Významným aspektem vztahu mezi advokátem a klientem je dále rovněž zákaz střetu 

zájmů, který je vyjádřením pravidla, že advokát smí ve sporu zastupovat pouze jednu stranu. 

Přestože se uvedené pravidlo zdá být jasné a poměrně jednoduché, v praktické rovině může dojít 

mnohdy k jeho porušení, a to i nechtěnému, proto musí advokát důsledně zvažovat, zda přijetím 

zastoupení nového klienta nevzniká střet zájmů s dalším klientem. Domnívám se, že především 

ve velkých advokátních kancelářích jsou tyto kolize relativně běžnou záležitostí, a proto je před 

přijetím nového klienta obyčejně prováděn takzvaný „conflict check“.273 V situaci, 

kdy ke konfliktu zájmů skutečně dojde, je advokát dle ust. § 19 zákona o advokacii povinen 

odmítnout právní služby bezprostředně po tom, co se o daném střetu zájmů dozví. Pakliže 

již došlo k uzavření smlouvy o právní pomoci, je nucen od této smlouvy neprodleně odstoupit. 

To samé platí rovněž v situaci, kdy je ve věci zainteresován sám advokát nebo osoba jemu 

blízká. Pokud by však advokát neodmítl poskytnutí právní pomoci proti vlastnímu klientovi, 

jednalo by se samozřejmě o hrubé porušení povinnosti advokáta a porušení základních etických 

principů advokacie.274 Právě střet zájmů představuje poměrně častý předmět disciplinárních 

                                                
270 Viz zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. 
271 Viz kupříkladu Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 8. 1. 1999 sp. zn. K 10/97. 
272 Viz Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 10. 11. 2000, sp. zn. K 14/98. 
273 Z hlediska legislativy i z hlediska profesionální etiky při každém přijímání nového klienta i při každém otevírání 
nového případu, kterého se účastní další strany, musí právní firma ověřit, zda se nejedná o konflikt zájmů. 
V každodenní praxi má každá velká firma nějaký systém pro ověřování konfliktu zájmů („conflict check systems“). 
Úspěšný a funkční systém je opět propojen s ostatními firemními systémy, přičemž ověřování konfliktu je nedílnou 
součástí procesu otevírání nového případu. Systém by měl i technicky zajistit, že pokud není potvrzeno ověření 
konfliktu, není možné nový případ otevřít.  
274 Viz Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 12. 11. 1996 sp. zn. K 87/96. 
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řízení. Lze uvést na tomto místě jeden z mnoha příkladů závažného porušení povinnosti 

advokáta a velmi kuriózní příklad střetu zájmů, kterým se stal případ, kdy advokát přijal 

obhajobu klienta obviněného z vraždy, přestože v rámci dědického řízení po zavražděné osobě 

zastupoval poškozené.275 

Z ust. § 24 zákona o advokacii vyplývá, že odpovídá advokát klientovi za škodu, kterou 

mu způsobil ve spojitosti s výkonem advokacie, jak již bylo uvedeno, tak tato soukromoprávní 

odpovědnost nastává rovněž v případě způsobení škody jeho zástupcem či zaměstnancem. 

Liberalizační důvod v tomto směru představuje pouze situace, kdy je ze strany advokáta 

prokázáno, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm 

lze požadovat. Nicméně za popsaná omezení a značnou odpovědnost přísluší advokátu jeho 

základní právo uvedené v § 22 zákona o advokacii, a sice vykonávat advokacii za odměnu, 

od klienta přitom může požadovat přiměřenou zálohu na poskytování právních služeb. Pakliže 

byl advokát ustanoven, hradí jeho odměnu stát. 

Způsob a určení odměny a náhrad advokáta stanoví advokátní tarif.276 Zpravidla bývá 

odměna advokáta stanovena smluvně, kdy je mezi zúčastněnými stranami sjednána částka, 

za kterou bude právní služba poskytnuta. Může se přitom jednat o paušální částku, úkonovou 

nebo časovou odměnu. Z uvedeného lze odvodit, že výlučně v takových případech, kdy není 

sjednána smluvní odměna, je vycházeno z advokátního tarifu, který vymezuje výši odměny 

za jeden úkon právní služby, a na základě druhu právní služby, které advokát vykonal. 

Specifický druh odměny pak představuje odměna podílová, která je v praktické rovině využívána 

především ve Spojených státech amerických. Jejím základem je odvození odměny na základě 

podílu z předmětu věci, případně pak podílu z výsledku daného řízení. Nicméně v určitých 

situacích je tato kritizována s tím, že je advokát nadmíru motivován k úspěchu, což jej může vést 

k využívání nevhodných praktik. Nicméně nelze opomenout, že je pravda, že mnoho časově 

náročných sporů s nejistým výsledkem by bez předpokladu aplikace tohoto druhu odměny vůbec 

neproběhlo. Pochopitelně i v tomto případě je nutné, aby byla daná odměna přiměřená. Je třeba 

upozornit na to, že stanovení odměny na základě advokátního tarifu nesmí být zaměněno 

s případem, kdy o výši této odměny rozhoduje soud v rámci rozhodování o náhradě nákladů 

řízení. Pro její určení hraje roli peněžitá částka, která je předmětem řízení, případně druh 

projednávané věci.277 

                                                
275 Viz Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 10. 11. 2000 sp. zn. K 106/00. 
276 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
277 Stanoveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny 
za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladu v občanském soudním řízení 
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Z ust. § 19 zákona o advokacii vyplývá, že je advokát povinen odmítnout poskytnutí 

právních služeb kupříkladu z toho důvodu, že poskytl již v minulosti služby další osobě 

s protichůdnými zájmy ve srovnání se zájmy zastoupené osoby, případně v případě rozporu 

zájmů advokáta a klienta. Pakliže vyjdou uvedené důvody v dodatečné míře najevo, musí 

advokát odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb. Stejně tak může zastupování 

vypovědět, pokud došlo k narušení důvěry mezi ním a zastoupeným, zastoupený neposkytuje 

potřebnou součinnost, případně bez vážného důvodu nesložil přiměřenou zálohu na odměnu 

advokáta. Nicméně i v situaci, kdy advokát odstoupil od smlouvy, je povinen po dobu 15 dnů 

ode dne, kdy oznámil zastoupené osobě své odstoupení od smlouvy, činit veškeré neodkladné 

úkony, které zabrání vzniku újmy klienta. Advokátovi je dále přiznána pravomoc odmítnout 

poskytnutí právních služeb, pokud nebyl ustanoven soudem dle ust. § 30 OSŘ, případně určen 

ČAK za účelem poskytnutí právní pomoci.278 

                                                                                                                                                       
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. 
278 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9, s. 151 a násl. 
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3. Zastoupení a role advokáta v civilním procesu 

Advokát jakožto právní odborník by měl vždy přispívat k naplnění spravedlnosti 

(lze hovořit o institutu tzv. amicus curiae, tedy odborník, který by měl přispět naplnění 

spravedlnosti) a zároveň napomáhat realizaci základního cíle civilního procesu, tedy zajistit 

účinnou ochranu práv a zákonem chráněných zájmů jednotlivých dotčených osob. Následující 

kapitola práce, která představuje zároveň jádro práce, pojednává o jednotlivých způsobech 

zastoupení účastníka řízení v civilním procesu a roli advokáta v jeho jednotlivých druzích. 

Dále je provedeno rovněž srovnání se zastoupením advokáta v řízení před Soudním dvorem 

Evropské unie. Kapitola bude završena uvedením námětů de lege ferenda, které vycházejí 

z autorčiných poznatků. 

3.1. Zastoupení advokátem v civilním procesu 

Se zastoupením advokátem na základě plné moci v civilním procesu velmi úzce souvisí 

i právo na právní pomoc, která je právě ze strany advokáta realizována. Jde o právo prosazované 

Listinou základních práv a svobod, která představuje součást Ústavního pořádku České 

republiky.279 Institut práva na právní pomoc je zakotven v čl. 37 odst. 2 Listiny, kde je uvedeno, 

že každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány 

veřejné správy. Toto právo jsou přitom jednotlivým účastníkům zaručeno od samotného počátku 

řízení. Na toto právo je třeba nahlížet jako na procesní záruky práva na spravedlivý proces, 

dále můžeme zmínit právo na tlumočníka, rovnost účastníků řízení, veřejnost soudního jednání, 

právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům a právo na rozhodnutí bez zbytečných průtahů. 

Zásada rovnosti účastníků civilního řízení je zakotvena v čl. 96 Ústavy. „Dle této zásady mají 

mít účastníci před soudem rovné postavení, resp. ani jeden z nich nesmí být jakkoliv procesně 

zvýhodněn, obráceně tedy, ani jedna z procesních stran nesmí být procesně znevýhodněna, 

přičemž rovné postavení účastníků v civilním soudním řízení musí vyplývat ze skutečných 

rozdílných možností.“280 Je tudíž pochopitelné, že v rámci OSŘ stejně jako v rámci zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a rovněž v mnoha dalších předpisech upraveny 

konkrétní instituty, jejichž prostřednictvím je rovnost stran sporu a ochrana slabší strany 

zajištěna. Prostřednictvím tohoto práva je zajištěno určité „dorovnání“ nerovností, se kterými 

je spojena skutečnost, že slabší strana má v soudním řízení vždy méně možností, jak se bránit, 
                                                
279 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
280 ŠLEJHAROVÁ, Markéta. Vybrané projevy ochrany „slabší strany“ z pohledu civilního práva 
procesního. Bulletin advokacie. 2018, (7-8). ISSN 1210-6348, s. 46. 
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má méně znalostí, dovedností. Typické to je například v situacích, kdy se soudí jednotlivec 

(řadový občan průměrného rozumu) s větší firmou, která má leckdy nikoliv jednoho právníka, 

ale celé právní oddělení, administrativní aparát, jehož prostřednictvím jsou práva organizace 

v soudním řízení uplatňována. Tím, že řada pravidel společně s právem na právní pomoc, která 

je realizována tím, že je slabší strana zastupována v řízení před soudem advokátem, tedy dochází 

k určité kompenzaci těchto rozdílů. Zajištění rovnosti stran v soudním řízení má celou řadu 

podob. Patří k nim například právo, aby se řízení vedlo v mateřském jazyce účastníků, pokud 

je některý z účastníků cizinec, má právo na tlumočníka. Náklady vynaložené na služby 

tlumočníka navíc v takových případech hradí stát, nikoliv účastník civilního řízení, neboť jinak 

by mohla být možnost využití tlumočníka omezena ekonomickými možnostmi účastníka, 

což by opět zakládalo nerovnost. S tím je spojen například i nárok na úřední překlad podání. 

K dalším institutům, které jsou za účelem dosažení rovnosti mezi stranami využívány, 

je povinnost soudu účastníky poučit ohledně procesních práv a povinností. Ta se využívá 

v případech, kdy účastník není advokátem zastoupen. Rovnost stran je zaručována rovněž tím, 

že některé strany řízení jsou zastupovány povinně. Patří k nim ty slabší strany, které jsou 

za slabší považovány například z důvodu své nezletilosti či omezené svéprávnosti. Vedle toho 

je nutné být vždy zastoupen v některých typech jednání.281 

Vedle práva na právní pomoc pak stojí za zmínku rovněž právo na soudní ochranu, které 

s právem na právní pomoc úzce souvisí. Právo na soudní ochranu je zaručeno prostřednictvím 

čl. 36 Listiny a jeho podstatou je zaručení možnosti domáhat se stanoveným postupem svého 

práva u soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Za účelem realizace uvedených práv 

je však současně předpokládán soulad vůči určeným procesním pravidlům, které jsou stanoveny 

procesními předpisy. 

Právo na právní pomoc můžeme označit za právo nezadatelné, garantované, nikoli 

přiznané. Stát má povinnost zřídit advokacii a umožnit její činnost tak, aby byla kvalitní 

a dostupná. To je v českém prostředí zajišťováno podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii. 

K jednotlivým institutům, které mají zajistit, aby mohl být každý účastník řízení kvalitně 

zastoupen, pak patří například obhajoba ex offo, kdy účastník řízení, který nemá dostatek 

prostředků na to, aby si mohl dovolit hradit zastoupení advokátem, může požádat soud o to, 

aby mu byl advokát přidělen. Tuto žádost je možné soudu adresovat společně s žádostí 

o osvobození od soudních poplatků, kterého se lze v případě nemajetnosti rovněž domáhat 

a je další zárukou, která umožňuje, aby se i slabší strany s nedostatek financí mohly domoci 

                                                
281 ŠLEJHAROVÁ, Markéta. Vybrané projevy ochrany „slabší strany“ z pohledu civilního práva 
procesního. Bulletin advokacie. 2018, (7-8). ISSN 1210-6348, s. 46. 
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spravedlnosti. Žádost je třeba koncipovat tak, aby v ní byly uvedeny identifikační údaje 

účastníka, vymezen spor, jeho základní charakteristiky a je nutné také objasnit, z jakých důvodů 

majetkové poměry účastníka neumožňují, aby si najal advokáta z vlastních prostředků. Vhodné 

je také poukázat na fakt, že se jedná o věc, která je po právní stránce složitá. Soud následně 

obvykle zasílá účastníkům dotazník, jehož prostřednictvím se snaží zjistit adekvátní podrobnosti 

a na základě toho rozhoduje o tom, zda bude účastníkovi advokát přidělen či nikoliv. Pokud 

je advokát účastníkovi soudem přidělen, opět hradí náklady na advokátní zastoupení stát. 

Opomenout pak nelze ani poskytování služeb tzv. „pro bono“, které mnozí advokáti v určitém 

rozsahu nabízejí proto, že se snaží dávat najevo, že jsou společensky odpovědní.282 

Dále lze uvést, že ve srovnání s trestním řízením dovoluje právní řád v civilním řízení 

rozličným osobám v různém právním postavení coby zástupce účastníka zastupovat. 

Lze konstatovat, že ve všech fázích civilního řízení plní advokát jako právní zástupce jedné 

ze stran velmi důležité úkoly, nicméně konkrétní úkoly se v jednotlivých fázích civilního 

procesu do určité míry odlišují a vyvíjejí. Nicméně ve skutečnosti lze uvést, že i v rámci 

civilního řízení je to právě osoba advokáta, která klienta před soudem zastupuje. Dále lze dodat, 

že ne každý advokát283 dosahuje stejných profesních kvalit a pochopitelně nelze nikterak zaručit, 

že toto zastoupení povede k jednoznačnému úspěchu v daném soudním procesu. 

Právním státem by mělo být vymezeno řešení konfliktů, k jejichž vzniku dochází mezi 

společenskými subjekty na základě určitého porušení právního řádu.284 Za účelem relevantního 

řešení těchto konfliktů jsou ze strany státu vymezeny mocenské orgány, přičemž je současně 

předem stanoveno, jakou cestou mají tyto orgány v rámci řešení daného problému postupovat 

a jsou jim rovněž přiznána určitá práva a povinnosti vzhledem ke stranám řízení. Touto cestou 

by mělo být zabráněno zneužívání moci státními orgány, nicméně snad ještě významnějším 

aspektem je, že je umožněno stranám dopředu vědět, jakým způsobem mají v řízení postupovat, 

jaké procesní úkony mohou učinit a jaké důsledky jim z této činnosti plynou. Procesním stranám 

je tedy dána určitá jistota z hlediska možnosti volného rozhodování. Na druhé straně 

je prostřednictvím procesních předpisů usnadněna cesta k nalezení práva. Na základě uvedeného 

bychom mohli za základní znaky procesu označit zejména existenci procesních stran, přičemž 

v jejich sporu má ústřední postavení soud, tedy mocenský orgán výkonu soudnictví. Procesní 

                                                
282 DLOUHÁ, Petra. Potřebuju advokáta, ale nemám na něj: Právní zastoupení pro chudé | Peníze.cz. Peníze.cz - 
Půjčky, Kurzy měn, Akcie, Hypotéky, Bydlení, Daně [online]. Copyright © 2000 [cit. 07.08.2019]. Dostupné 
z: https://www.penize.cz/spotrebitel/304389-potrebuju-advokata-ale-nemam-na-nej-pravni-zastoupeni-pro-chude 
283 Či případně jiný zástupce. 
284 Přičemž se může jednat o porušení skutečné i domnělé. 
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činnost popsaných subjektů je následně řízeným postupem složeným z dílčích fází a jejím 

předmětem je projednání daného sporu. 

V daných sporech mohou být navíc účastníkům nápomocni zástupci, které si účastník 

volí sám, případně mu jsou ustanoveni. Účastník civilního soudního řízení, žalobce i žalovaný, 

se může dle ust. § 27 odst. 1 OSŘ  nechat zastoupit rovněž libovolnou fyzickou osobou, která 

je plně způsobilá k právním úkonům. Tento zástupce, který je označován jako obecný 

zmocněnec, může jednat výlučně osobně, z čehož plyne, že nelze udělit plnou moc další osobě, 

tedy přenechat právní zastoupení jinému.285  

Zastoupení advokátem286 je přitom prozatím v rámci civilního soudního procesu povinné 

pouze v rámci řízení o mimořádném opravném prostředku, tedy o dovolání projednávanému 

Nejvyšším soudem ČR. Takto zastoupeny musí být fyzické osoby bez právnického vzdělání 

a pro právnické osoby, za které nejedná (fyzická) osoba s právnickým vzděláním, podávající 

dovolání. V některých případech je však možné, aby byl účastník dle svého uvážení zastoupen 

i obecným zmocněncem (např. proto, že se takový obecný zmocněnec lépe orientuje v situaci 

účastníka, neboť ji detailně zná, zatímco advokát musí podrobnosti případu nastudovat). 

Pak je v zásadě na uvážení účastníka, zda zvolí advokátní zastoupení anebo zastoupení obecným 

zmocněnce. Soud má však pravomoc ve smyslu ust. § 27 odst. 2 OSŘ rozhodnout o tom, 

že zastoupení obecným zmocněncem nepřipouští, jestliže zástupce zřejmě není způsobilý 

k řádnému zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně. 

V takovém případě je opět v případě zájmu o zastoupení ve věci nutné se obrátit na advokáta, 

což je z hlediska jeho odbornosti v naprosté většině případů rovněž vhodnějším řešením 

než zastupování obecným zmocněncem (byť má třeba právnické vzdělání, ale advokacii 

se nevěnuje). 

Nicméně v tomto kontextu je třeba uvést, že ze strany Ministerstva spravedlnosti přišel 

návrh na zavedení takzvaného advokátského procesu, tedy povinného zastoupení advokátem. 

Součástí návrhu nového občanského soudního řádu287 je totiž právě rozšíření povinného 

zastoupení advokátem. A to i v případech a řízeních, kde není stávající právní úprava 

vyžadována. Uváděny bývají tradičně následující výhody pro zavedení povinného zastoupení 

advokátem: 

                                                
285 Příkladem budiž situace, kdy naopak advokát může předat určitou věc kupříkladu svému kolegovi. 
286 Případně notářem v rozsahu jeho oprávnění dle zvláštních právních předpisů. 
287 Viz Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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▪ Již ve fázi před zahájením soudního řízení posoudí skutkovou a právní stránku věci 

advokát, který coby osoba práva znalá může lépe než právní laik zvážit, zda je vůbec 

namístě řízení zahájit, či nikoli;288 

▪ Odborné zastoupení stran zvyšuje pravděpodobnost smírného vyřešení věci; 

▪ Dospěje-li advokát k závěru, že je namístě přistoupit k podání žaloby, ví pochopitelně 

mnohem lépe než strana, jaký procesní nástroj k tomu zvolit289 a jakého obsahu by žaloba 

měla být.290 Obdobně to platí pro vyjádření žalovaného k žalobě, resp. pro způsob vedení 

sporu a veškerou procesní činnost stran. Podání a přednesy učiněné nezastoupeným 

laikem často obsahují chyby, jejichž odstraňování vyžaduje čas a úsilí soudu nebo které 

už později ani nebude možné odstranit. Povinné zastoupení advokátem z tohoto hlediska 

přispívá procesní ekonomii a ochraně zájmů strany. 

Nicméně o důvodnosti některých výše uvedených důvodů hovořících pro zavedení 

advokátského procesu lze přinejmenším pochybovat. K bodu číslo jedna je kupříkladu možné 

uvést, že v případě, že nepůjde o naprosto nedůvodné požadavky, které může laikovi rozmluvit 

i někdo jiný než advokát, tak advokát zajisté podání žaloby a vedení soudního sporu doporučí, 

jelikož nelze pochybovat o tom, že advokátovi samotnému jde pochopitelně o výdělek. K bodu 

číslo dva lze namítat, že nemusí být vždy v zájmu advokáta, aby došlo k rychlému vyřešení 

projednávaného sporu, neboť čím více práce odvede, tím více si většinou advokát vydělá. 

A konečně bod třetí bych okomentovala tak, že se mohou někteří advokáti snažit soudy zahltit 

mnoha podáními, replikami k vyjádřením, replikami k replikám,291 aby vykonali co nejvíce 

úkonů právní služby, za které jsou placeni. A to, jaký správný nástroj zvolit, jakou žalobu podat, 

v mnoha případech dost dobře neví ani advokát, což je obecně možné spojovat zejména 

se složitostí právního řádu, proto ani advokát není nutně garantem správného postupu. Ostatně 

v praktické rovině již bylo možné se o tomto přesvědčit celou řadou soudně projednávaných 

případů. Z uvedeného lze odvodit, že nemůže být zcela jasně řečeno, zda by zavedení povinného 

zastoupení advokátem bylo zcela jasným krokem vpřed. 

Předně je tedy třeba mít neustále na paměti, že nemá být zavedeno povinné zastoupení 

dobrým advokátem, ale jakýmkoliv advokátem. Nicméně ani dobrý advokát nemusí nutně 

pomoci. Výsledek soudního sporu lze pouze obtížně předvídat, i když se případ zdá být zprvu 

jasný. V tomto kontextu vydal Nejvyšší soud ČR rozsudek, kde konstatoval 
                                                
288 Např. proto, že právní nárok, o němž se domníváte, že vám náleží, vůbec nemá oporu v právním řádu, nebo 
proto, že důkazní situace nedává vyhlídky na úspěch, apod. 
289 Například zda žalovat na plnění, nebo na určení. 
290 Co jsou skutečnosti zakládající nárok, jaké důkazní návrhy učinit, jak formulovat žalobní petit. 
291 Tedy takzvanými duplikami. 
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následující: „Je třeba vzít v úvahu, že prakticky všechna soudní řízení nesou riziko prohry 

a nutnosti hrazení nákladů řízení, které nelze předem přesně odhadnout, natož objektivně vyčíslit 

a prezentovat klientovi, nelze tedy v tomto směru klást nepřiměřené nároky, jež by prakticky 

znemožnily výkon advokacie.“292 

Dále lze uvést, že v poměrně nedávném případě řešil Nejvyšší soud ČR záležitost, 

kdy následně určil, že při řešení otázky, kdy spoluvlastníkovi náleží negatorní žaloba 

a kdy se má domáhat uspořádání poměrů mezi účastníky (§ 1139 NOZ), vždy půjde 

o individuální posouzení konkrétní věci.293 V zásadě platí, že spor o způsob užívání věci 

je sporem z její správy (§ 1126 a násl. NOZ). Rušíte-li však jako spoluvlastník užíváním věci 

právo jiného spoluvlastníka, aby v rámci jeho podílu užíval společnou věc, aniž by způsob 

užívání věci byl upraven právním jednáním nebo rozhodnutím soudu, může se rušený bránit 

i negatorní žalobou (§ 1042 NOZ). Dodejme, že v některých případech se oba uvedené nároky 

prolínají.294 V dané věci žalobce tvrdil, že mu žalovaný tím, že na společnou cestu staví traktor 

a další motorová vozidla, brání v průjezdu a v užívání garáže. Jednalo se tedy o poskytnutí 

ochrany proti žalovanému, který podle tvrzení jeho spoluvlastnické právo ruší jinak než tím, 

že mu věc zadržuje. Domnívám se, že se soud měl zaměřit na otázku, zda jednání žalovaného 

lze kvalifikovat jako rušení práva užívat v rámci spoluvlastnického podílu společnou věc a podle 

výsledku tohoto posouzení o věci rozhodnout. Pakliže odvolací soud vyšel z toho, že žalobce 

se měl nejprve domáhat úpravy hospodaření se společnou věcí, a teprve poté, kdy by žalovaný 

povinnosti z tohoto rozhodnutí plynoucí neplnil, se mohl bránit proti neoprávněným zásahům, 

je jeho rozhodnutí v rozporu s judikaturou dovolacího soudu a spočívá na nesprávném právním 

posouzení věci. Takže po několikaletém sporu, kterým jistě předcházelo úsilí o smírné řešení, 

se účastníci dočkali pouze toho, že Nejvyšší soud ČR zrušil rozhodnutí odvolacího soudu. 

Osobně zastávám názor, že nelze jednoznačně konstatovat, že za průtahy v řízení před 

soudem a dlouho trvající spory může nekvalifikovanost účastníků řízení, tedy osob 

bez právnického vzdělání. Drtivá většina průtahů je způsobena spíše pomalou činností soudů. 

Dodejme, že povinné zastoupení advokátem má být zavedeno ve všech věcech, kromě sporů 

do hodnoty 50 000 Kč. Nicméně dle mého názoru může být spor o symbolickou jednu korunu 

českou složitou právní bitvou s precedentním významem, oproti co do složitosti banálnímu 

řízení, ve kterém se má jen potvrdit, že někdo někomu dluží 10 milionů korun, tedy vydat 

exekuční titul, že někdo někomu musí oněch 10 milionů korun zaplatit. Významné tedy je, 

                                                
292 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. září 2017, sp. zn. 25 Cdo 1734/2016. 
293 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2018, sp. zn. 22 Cdo 4995/2017.  
294 Jde o obdobu jednočinného souběhu v trestním právu. 
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aby byl žalobní návrh sepsán kvalifikovaným právníkem, na to, přičemž následně kupříkladu 

pro pouhé konstatování, že je odkazováno na dané písemné podání, již není zapojení advokáta 

nezbytně nutné. Domnívám se tedy, že je každého věc, jak bude hájit svá práva a jak nákladně 

je bude hájit. Zda do boje za svá práva půjde sám, s obecným zmocněncem, nebo s advokátem. 

Položme si tedy otázku, zda by kupříkladu nestačil pouze povinný sepis žalobního podání 

osobou práva znalou. 

Lze se domnívat, že si Ministerstvo spravedlnosti dále od daného návrhu slibuje rovněž 

to, že si občané díky zvýšeným nákladům na vedení soudních sporů předem pořádně rozmyslí, 

zda do soudního sporu vstoupí, či nikoliv. Nicméně toto by bylo přinejmenším na pováženou, 

neboť by jistě takový státní úřad neměl mít zájem na tom ekonomicky odradit občany od toho, 

aby za spravedlnost, alespoň ve svých soukromých věcech, bojovali. 

Můžeme tedy konstatovat, že procesní zastoupení představuje procesní institut, který 

nelze směšovat se zastoupením hmotněprávním. Znamená, že zástupce jedná za jinou osobu 

(zastoupeného) v rámci civilního soudního řízení. S tím se pak pojí i skutečnost, že jedná 

a úkony činí sice zástupce, nicméně práva a povinnosti, která jsou důsledkem takového jednání 

zástupce, vznikají přímo zastoupenému. Tímto způsobem je možné vymezit základní 

charakteristiku procesního zastoupení. Procesní zastoupení tedy vzniká buď na základě dohody 

(a plné moci), anebo ze zákona, popř. rozhodnutím soudu, a zaniká způsobem, který je obecně 

upraven v procesním právu, tedy v OSŘ, hmotněprávní úprava obsažená v občanském zákoníku 

se aplikuje pouze subsidiárně. Primární funkcí zástupce je v případě advokátního zastoupení 

zajištění rovnosti mezi stranami, důležitou funkcí je pak i zajištění toho, aby byly jednotlivé 

úkony účastníka činěny s dostatečnou mírou odbornosti, což zvyšuje šance na úspěch ve sporu. 

OSŘ rozeznává tři druhy zastoupení, a to zastoupení na základě zákona (§ 22 a 23 OSŘ), 

zastoupení na základě rozhodnutí soudu (§ 29 a násl. OSŘ), zastoupení na základě plné moci 

(§ 24 a násl. OSŘ). Každé přitom plní trochu jinou funkci, neboť například u zákonného 

zastoupení je hlavní funkcí zajistit ochranu zájmů účastníka sporu, který toho sám není schopen 

(např. z důvodu nízkého věku, omezené svéprávnosti apod.). 

3.1.1. Zákonné zastoupení  

Zákonné zastoupení se týká nezletilých a osob omezených nebo zbavených způsobilosti 

k právním úkonům. Zákonné zastoupení je v upraveno v § 22 a § 23 OSŘ. Z této úpravy 

vyplývá, že kdo nemá procesní způsobilost, musí být v řízení zastoupen zákonným zástupcem, 

pokud zákon nestanoví jinak. Jako výjimku, která vychází ze zákona, můžeme uvést například 
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řízení o osvojení, kde OSŘ procesní způsobilost přiznává nezletilému rodiči, který dosáhl 

šestnáctý rok života (§ 180a odst. 2), nebo návrh na povolení uzavřít manželství, který 

je oprávněn podat ten, kdo hodlá uzavřít manželství a ten je způsobilý i jednat před soudem 

samostatně (§194 odst. 1 OSŘ). Zastupování osoby s omezenou svéprávností vyplývá 

z pravomocného soudního rozhodnutí v řízení o způsobilosti (§186 a násl.). Nezletilé dítě 

zastupují oba jeho rodiče. V konkrétním případě je však možné, aby dítě před soudem zastupoval 

jen jeden z rodičů. Podmínkou však je, že mezi rodiči ohledně toho, jak dítě zastupovat, panuje 

shoda. Za předpokladu, že se rodiče nedohodli, jak budou zastupování dítěte vykonávat, 

rozhoduje v dané věci soud. Ani jeden z rodičů však nemůže zastupovat dítě v případě, 

že by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo mezi dětmi navzájem (§ 31 odst. 

2 ZR). V takovém případě soud ustanoví dítěti kolizního opatrovníka - § 56 odst. 1 ZR: Jestliže 

oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli, byli zbaveni výkonu rodičovské zodpovědnosti, byl 

pozastaven výkon jejich rodičovské povinnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu, ustanoví soud nezletilému dítěti opatrovníka, který bude zajišťovat jeho 

výchovu, zastupovat ho a spravovat jeho majetek. 

Do kategorie zákonného zastoupení se pak řadí i zastoupení osoby s omezenou 

svéprávností, kterou zastupuje opatrovník, který byl osobě, jíž byla omezena svéprávnost, 

ustanoven rozhodnutím soudu. Soud je v těchto případech povinen opatrovníka ustanovit 

neprodleně, aby byla zajištěna ochrana práv osoby s omezenou svéprávností, která obvykle není 

schopna hájit své zájmy samostatně. Opatrovníkem je fyzická osoba, která splňuje jednak 

subjektivní předpoklady pro ustanovení opatrovníkem, tedy s tímto ustanovením opatrovníkem 

vysloví souhlas. Dále je nutné, aby tato osoba splnila rovněž objektivní předpoklady 

pro ustanovení opatrovníkem. Zde platí, že „soud ustanoví opatrovníkem rodiče či jinou osobu 

blízkou osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům, nebrání-li tomu zvláštní 

důvody, zejména protichůdné zájmy mezi touto osobou a rodičem či jinou osobou blízkou či mezi 

těmito osobami navzájem.“295 Pro zákonné zastoupení opatrovníkem je charakteristické, 

že opatrovník zastupuje osobu, která byla omezena na své svéprávnosti v tom rozsahu, v jakém 

byla její svéprávnost omezena, čímž se v daném rozsahu nemůže zastupovat sama. V dílčích 

krocích však s ohledem na skutečnost, že v současné době nemůže být nikdo svéprávnosti zcela 

zbaven, je možné, aby taková osoba činila některé úkony samostatně (opět v míře, které jí její 

svéprávnost umožňuje). V praxi je však běžné, že v civilním procesu bývají osoby omezené 

ve své svéprávnosti obvykle po celou dobu zastoupeny opatrovníkem, který řeší veškeré 

                                                
295 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-
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záležitosti, neboť řízení před soudem je obvykle pro osoby omezené na svéprávnosti natolik 

složitým úkonem, že nejsou schopny své zájmy efektivně hájit ani v dílčích oblastech (neboť 

obvykle ne zcela přesně rozumí souvislostem jednotlivých úkonů). Rozsah práv a povinností, 

která opatrovník za zastoupeného vykonává, je však dán usnesením o opatrovnictví. Opatrovník 

je povinen vykonávat zastupování osoby omezené na svéprávnosti zásadně osobně.296 

3.1.2. Zastoupení na základě plné moci 

Další možností zastoupení, kterou OSŘ upravuje je zastupování na základě plné moci. 

Podle § 24 OSŘ je zřejmé, že účastník řízení se může dát v řízení zastupovat zástupcem, kterého 

si zvolí. Tato možnost je přiznáním dispoziční autonomie účastníku řízení. Zástupcem může být 

jen fyzická osoba s výjimkou zastupování podle § 26 OSŘ, kde zákon umožňuje například 

zastupování členů odborové organizace touto odborovou organizací, pokud se jedná o spor, který 

vedou zaměstnanci (členové odborů) se zaměstnavatelem (podnikatelským subjektem). Toto 

procesní zastoupení předpokládá dohodu mezi zmocnitelem a jeho zástupcem o zastoupení 

v soudním procesu. Tato dohoda se řídí předpisy hmotného práva, zpravidla půjde o příkazní 

smlouvu podle § 724 a násl. OZ, a zakládá hmotněprávní vztah mezi zástupcem a zastoupeným. 

Práva a povinnosti zastoupeného a zástupce v procesu se řídí ustanoveními procesního práva. 

V civilním procesním právu na rozdíl od práva hmotného, platí zásada, že v téže věci může mít 

účastník jen jednoho zástupce. Výjimku z této zásady tvoří jen zastoupení advokátem, které 

je upraveno v § 25 OSŘ. Advokát se může nechat zastupovat jiným advokátem nebo advokátním 

koncipientem, jehož zaměstnává, tzv. substituční zastupování. Podle OSŘ plná moc musí být 

udělena písemně nebo ústně do protokolu. To je jediné možné vymezení formy, kterou musí 

procesní plná moc splňovat. Kromě toho OSŘ neuvádí žádné další podrobnosti o formě plné 

moci. To znamená, že plná moc pro řízení může být udělena na základě každé listiny, která 

je vlastnoručně podepsaná účastníkem řízení a z níž jasně vyplývá vůle účastníka, 

aby ho zastupovala určitá osoba. Plná moc udělená ústně do protokolu lze udělit kdykoliv během 

řízení. Tento procesní úkon má neformální charakter. 

Podle rozsahu oprávnění zmocněnce, OSŘ rozeznává jednoduchou a procesní plnou moc.  

Jednoduchá plná moc opravňuje zmocněnce jen na určitý procesní úkon (nahlédnutí do spisu, 

zastupování účastníka pouze na daném jednání). Procesní plná moc se uděluje pro celé řízení. 

Tedy řízení před soudy jak prvního stupně, tak i druhého stupně. V případě domluvy je možné 
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sjednat plnou moc také i pro zastupování v exekučním řízení a na obnovu řízení. Jestliže plná 

moc neobsahuje vymezení procesních úkonů, na které se uděluje, platí, že jde o procesní plnou 

moc. V ustanovení OSŘ - § 28 odst. 2: Plná moc udělená pro celé řízení nelze omezit. Zástupce, 

jemuž byla tato plná moc udělena, je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit 

účastník. Zákon zastoupení advokátem upravuje v ustanovení § 24 - §27 OSŘ) Ad a) 

„Zastoupení advokátem je v zásadě v procesu ponecháno na vůli účastníka, je tedy nepovinné. 

Výjimku z tohoto pravidla představuje povinné zastoupení dovolatelé v dovolacího řízení 

(§ 241 odst. 1 druhá věta) a žalobce v řízení o žalobách proti rozhodnutím a postupem správních 

orgánů (§ 250a kromě případů tam uvedených), pokud tento účastník nemá právnické vzdělání 

buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj koná u soudu.“  

Advokát se může v řízení nechat zastoupit jiným advokátem nebo advokátním koncipientem, 

jehož zaměstnává (substituční zastoupení). 

3.1.3. Zastoupení na základě rozhodnutí soudu  

Kromě zmíněných dvou důvodů vzniku právního vztahu zastoupení může zastoupení 

vzniknout jako výsledek procesního úkonu soudu. Soud obligatorně musí ustanovit zástupce 

(opatrovníka) účastníku řízení, který nemůže jednat před soudem samostatně – nemá procesní 

způsobilost a nemá zákonného zástupce. Ustanovení opatrovníka ad hoc je vázáno na nebezpečí 

prodlení a stejně bude soud postupovat i v případě, pokud to stanoví zvláštní předpis (například 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Soud může ustanovit opatrovníka také procesně 

způsobilému účastníku řízení. Podle OSŘ, soud může ustanovit opatrovníka procesně 

způsobilému účastníkovi řízení za předpokladu, že jeho pobyt není znám. Stejně tak může 

stanovit opatrovníka v případě, že se účastníkovi řízení nepodařilo doručit písemnost na známou 

adresu v cizině, nebo pokud je doručení písemnosti v cizině spojeno s těžko překonatelnou 

překážkou. Ze stejného důvodu může ustanovit opatrovníka také právnické osobě (§ 29 odst. 

3 OSŘ). Posledním důvodem pro ustanovení opatrovníka soudem je duševní porucha, nebo 

neschopnost účastníka se srozumitelně vyjadřovat. To platí pro osoby, které i přes duševní 

poruchu, nebyly soudem zbaveny způsobilosti k právním úkonům. Soud stanoví opatrovníka 

usnesením. Opatrovník musí s ustanovením opatrovníka souhlasit a opatrovnictví trvá, jen pokud 

nepominou důvody, pro které bylo zřízeno. Podle § 29 odst. 5: pokud soud nerozhodne jinak, 

opatrovník zastupuje účastníka v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení 

a v dovolacím řízení. 
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"Ve snaze o zachování účelu řízení a jeho efektivního průběhu upravuje zákon možnost 

ustanovení tzv. společného zástupce více účastníkům řízení."297 

Podle OSŘ § 29a: pokud je v téže věci na jedné straně sporu počet účastníků větší 

než dvacet a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen účel a rychlý průběh řízení 

a tito účastníci se nedohodnou na společném zástupci, navrhne ho soud a účastníky vyzve, 

aby se k němu vyjádřili. Zároveň soud připojí doložku, že pokud se účastníci nevyjádří v určité 

lhůtě, bude se předpokládat, že nemají k ustanovenému zástupci připomínky. Společný zástupce 

má stejné procesní postavení jako zmocněnec. Společný zástupce nemůže bez písemného 

souhlasu zastoupeného účastníka řízení vzít za něj návrh zpět. Stejně jako u hmotného práva, 

tak i z procesního hlediska je možné rozlišovat absolutní zánik zastoupení, když nastane některá 

ze skutečností předvídaných zákonem a důvody pro zastoupení účastníka v řízení již nejsou 

dány. Relativní zánik zastoupení většinou souvisí s důvody na straně zástupce, přičemž důvody 

na straně účastníka řízení pro existenci zastoupení trvají. Příkladem relativního zániku 

zastoupení při zákonném zastoupení jsou smrt účastníka (procesně nezpůsobilého), smrt zástupce 

(to však nevylučuje ustanovení nového zástupce soudem, pokud trvají důvody pro jeho 

ustanovení), ztráta zástupce způsobilosti k právním úkonům nebo například vznik kolize 

zástupce a účastníka. 

OSŘ upravuje dva způsoby zániku zastoupení na základě plné moci, a to odvolání plné 

moci ze strany zastoupeného, pokud již nechce být zastoupen zástupcem, kterého si zvolil) 

a vypovězení plné moci ze strany zástupce, v němž deklaruje vůli, že už nechce účastníka řízení 

zastupovat. Účinnost odvolání a vypovězení plné moci je vázána na oznámení tohoto odvolání 

soudu. I když v OS5 není přímo ustanovena forma odvolání ani vypovězení plné moci, 

lze je provést písemně nebo ústně do protokolu. Účinky nastanou v momentě, kdy se soud 

o odvolání nebo vypovězení plné moci dozví. Vůči ostatním účastníkům řízení účinky nastávají, 

až když jim soud odvolání nebo ukončení plné moci oznámí. 

3.2. Role advokáta v jednotlivých druzích civilního procesu  

Každé členění na „druhy“ znamená, že jev, který se takto člení, je vnitřně diferencován. 

S takovou diferenciací jsme se již setkali, pokud jde o soudnictví jako takové; původně jednotný 

soudní proces se v průběhu svého historického vývoje rozčlenil na své základní druhy, 

a to na soudnictví civilní, soudnictví trestní, soudnictví správní a soudnictví ústavní. Diferenciací 
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určitého procesu rozumíme další vnitřní členění „uvnitř“ jednotlivých druhů soudnictví. Proto 

všechny druhy civilního soudnictví zahrnujeme do civilního procesu. To ovšem znamená, 

že existují principy a instituty, které platí pro civilní proces jako celek, pro všechny jeho druhy. 

Vedle toho však každý druh civilního procesu má svá zvláštní specifika. Civilní proces je tedy 

jednotný, ale skládá se z jednotlivých procesních druhů, které však nicméně mají společný 

základ. Základní diferenciace civilního procesu je založena v rozdělení na řízení nalézací a řízení 

vykonávací. Obě řízení se liší nejen svým cílem, ale i uplatněním zásad, která jsou pro to, které 

řízení typické. Obě řízení netvoří souvislý procesní rámec. Vlastní výkon práva není a nemůže 

být předmětem nalézacího řízení. V rámci řízení nalézacího probíhá také další diferenciace, 

a to na řízení sporné a řízení nesporné. Jako samostatné druhy dále vystupují řízení insolvenční, 

řízení zajišťovací a řízení rozhodčí, které jako jediné z alternativního řešení sporů má procesní 

povahu. 

Za základní dělení civilního procesu bývá považováno rozdělení na řízení nalézací 

a vykonávací. Obě tato řízení se nejen liší svým cílem, ale také uplatněním zásad, která jsou 

pro ta daná řízení typická. Obě uvedená řízení netvoří jeden procesní rámec. Je důležité také 

uvést, že vlastní výkon práva není a nemůže být předmětem nalézacího řízení. V celém rámci 

řízení nalézacího probíhá další diferenciace, a to na řízení sporné a nesporné. Jako dalšími 

samostatně vystupujícími druhy jsou řízení insolvenční, řízení zajišťovací a řízení rozhodčí, 

které jako jediné z alternativního řešení sporů má procesní povahu.  

Civilní proces sporný se zahajuje na základě podání návrhu, tzv. žaloby. Neboť žaloba 

je procesní úkon, kterým se žalobce obrací na soud s návrhem, aby autoritativně a v souladu 

s právem rozhodl o jeho právu proti žalovanému. Když se zaměříme na advokáta, tak ten bude 

v řízení prosazovat vždy zájem strany, kterou procesně zastupuje. Zároveň ale také musí dbát 

zásad, které proces ovládají. V těchto uvedených zásadách se promítá větší důraz 

na odpovědnost stran za výsledek sporu. Právě zde mohu uvést např. v klasickém řízení o žalobě 

na zaplacení peněžité částky, je to žalobce, kdo je povinen prokázat oprávněnost svého nároku, 

tj. soudu sdělit významné skutečnosti a nabídnout důkazy, které jeho tvrzení prokáže. 

Od jednoduchých kauz to mohou být soudní spory, které mohou být velmi náročné, 

a to jak po stránce skutkové, tak v otázkách právních. Neboť náročnost je daná povahou celého 

procesu. Je také důležité dbát procesních norem, které upravují formu, náležitosti a také lhůty 

pro postup soudu, tak stran sporu. 

Civilní proces nesporný je vedle řízení sporného druhým typem nalézacího řízení. Jeho 

podstatným znakem je, že proti sobě nestojí žalobce a žalovaný, ale okruh účastníků řízení závisí 

na druhu řízení a může být značně různorodý, stejně jako okruh záležitostí zde projednávaných. 
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Nesporné řízení se může zahájit dvojím způsobem, a to buď na návrh, nebo bez návrhu (vydáním 

usnesení o zahájení řízení). I v nesporném řízení se rozhoduje o právech a oprávněných zájmech 

účastníků a role advokáta v něm bude neméně významná. Jako příklad pro sporné řízení uvádím 

řízení o dědictví, péče soudu o nezletilé (o výchově a výživě, o styku rodičů, prarodičů 

a sourozenců s nimi aj.), řízení o osvojení, řízení opatrovnické, řízení o prohlášení 

za mrtvého atd. Zvláštní ustanovení o jednotlivých případech nesporného řízení jsou soustředěna 

především v páté hlavě třetí části OSŘ. 

Jak jsem již zmínila, jde také o to, zajistit ochranu subjektivním soukromým právům, 

což je žádáno také po advokátovi i v případě řízení vykonávacího, a to jak z pohledu 

oprávněného i povinného. Ale když zmíním řízení insolvenční, kde se může advokátova role 

projevit ve dvou formách, a to jednak jako zástupce věřitele nebo dlužníka v právě probíhajícím 

řízení, pak v zásadě expressis verbis platí pro postavení advokáta to samé jako v řízení sporném, 

nebo se jeho role může uplatňovat ve výkonu funkce insolvenčního správce, viz § 21an. IZ. 

V rámci civilního procesu existují také určité instituty, které pro svoji specifičnost nelze podřadit 

k žádnému jinému druhu procesu. Jejich společným znakem je to, že slouží k předběžnému 

zajištění práva nebo jeho výkonu v případě jeho ohrožení. O právu však v jejich rámci není nějak 

rozhodnuto. Zmiňuji zde řízení zajišťovací. I v jeho rámci advokát aktivně vystupuje. Za součást 

civilního procesu je také považováno řízení rozhodčí, které je upraveno samostatným zákonem 

číslo 216/1994 Sb.298 Pokud se strany dobrovolně dohodnou, že o jejich sporech má rozhodovat 

jeden nebo více rozhodců, anebo stálý rozhodčí soud, bude naplnění role advokáta spočívat 

v zastupování strany sporu stejně jako v řízení nalézacím, ale s tím rozdílem, že v roli 

„nezúčastněného třetího“ hraje nikoliv roli soud, ale rozhodce nebo rozhodci.   

3.2.1. Řízení nalézací 

Nalézacím řízením rozumíme onen druh civilního procesu, který vede k rozhodnutí, jímž 

soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo (ve smyslu právního vztahu a jeho komponent) 

vytváří. Souhrnně lze tyto činnosti soudu označit za „nalézání“ práva. Termín „nalézání“ práva 

není ovšem jednoznačný; v průběhu historie práva jím byla označována zejména ona stránka 

soudní činnosti, která má povahu vytváření precedentů jako pramenů práva. V našem právním 

řádu, v němž rozhodnutí soudu není za pramen práva považováno, nejde o nalézání práva 

v obecné poloze, ale o stanovení právního posouzení jednotlivých případů. Z povahy věci 

                                                
298 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZRŘ“). 
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vyplývá, že přitom dochází k určité konkretizaci právní normy, která může mít vliv i na budoucí 

případy; avšak tuto stránku soudní činnosti nelze považovat za samostatnou tvorbu práva (právní 

normy), ale pouze za jeho „dotváření“. V nalézacím řízení soud vydává autoritativní rozhodnutí, 

které zpravidla lze vykonat prostřednictvím řízení vykonávacího (exekučního). Vlastní výkon 

práva (ve smyslu jeho realizace) není předmětem nalézacího řízení. Proto musí být od sebe 

procesně odděleno stanovení toho, co je právem, od jeho přímého výkonu či donucení k němu; 

koncepčně jde vlastně o jeden z požadavků, který vyplývá z práva na soudní ochranu podle 

čl. 36 odst. 1 Listiny (popř. z tzv. práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy). Výjimku 

z této zásady tvoří řízení insolvenční, při němž dochází k přímému výkonu práva, aniž by bylo 

nutné, aby předtím proběhl proces, končící pravomocným odsuzujícím rozsudkem. Právě proto, 

že insolvenční řízení v tomto smyslu představuje výjimku ze zásady, nesmí být jeho použití 

rozšiřováno mimo případy úpadku, zejména na obecné vymáhání pohledávek. Nalézací řízení 

se tradičně dělí na řízení sporné a nesporné. O vzájemném rozhraničení obou těchto druhů 

nalézacího řízení a o kritériích, podle nichž by mělo být provedeno, existuje řada teorií, z nichž 

je třeba zmínit se o dvou. Podle první z nich je rozdíl mezi sporným a nesporným řízením v tom, 

že v prvém z nich jsou vydávána rozhodnutí deklaratorní, kdežto v druhém rozhodnutí 

konstitutivní. Protože však tato teorie neuspokojivě řeší problematiku konstitutivních rozhodnutí 

ve sporném řízení (např. rozdělení spoluvlastnictví), přiklání se většina procesualistů k teorii, 

která rozhraničení mezi oběma druhy řízení spatřuje v tom, že sporné řízení má reparační funkci 

(napravit porušení práva), kdežto nesporné řízení má funkci preventivní (předejít možným 

sporům tím, že se právní vztahy postaví na pevný základ). Přes různost pojetí diferenciačního 

kritéria mezi sporným a nesporným řízením nevznikají prakticky pochybnosti o rozdílech mezi 

oběma druhy řízení a o okruhu věcí, které patří do toho či onoho. Hraniční případy, při nichž 

by k těmto pochybnostem mohlo docházet, jsou prakticky vždy řešeny legislativně. Podle platné 

úpravy patří mezi nesporná řízení především věci, které v hlavě páté části třetí OSŘ vymezuje 

pod názvem „Zvláštní ustanovení“ (§ 176 - 200za). Účastníky nesporného řízení ale také 

definuje ustanovení § 94 odst. 1, 2 OSŘ; 

„Podle těchto ustanovení bude účastníkem nesporného řízení vždy navrhovatel (pokud 

bylo toto řízení zahájeno na návrh) a vedle něho buď ti, o jejichž právech a povinnostech má být 

v řízení jednáno (§ 94 odst. 1), anebo ti, které zákon za účastníky označuje (§ 94 odst. 2); přitom 

zákonem označení účastníci mají přednost před účastníky, o jejichž právech a povinnostech 

se jedná …“ 

V rámci nalézacího řízení je role advokáta klíčová, neboť je to právě advokát, kdo může 

efektivně a kvalifikovaně uplatňovat práva účastníka, kterého zastupuje, činit podání, volit 
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vhodnou strategii, jejímž prostřednictvím lze nejlépe dosáhnout účastníkova cíle, zásadní 

význam má i to, že advokát poskytuje účastníkovi sporu poradenství, hájí spravedlnost a činí 

řadu dalších úkolů, které jsou důležité nejen pro účastníka, ale i pro samotný výsledek řízení. 

3.2.2. Řízení vykonávací 

Řízení vykonávací má samostatnou povahu, ale také sleduje realizaci toho, co bylo 

shledáno právem v případě, že nedojde k dobrovolnému plnění. Je důležité zmínit, že řízení 

vykonávací není pokračováním nalézacího řízení, ať už se jedná o řízení sporné nebo nesporné. 

Od řízení nalézacího se liší nejen jiným obsahem, ale také cílem a účelem.   

Ale také na rozdíl od řízení nalézacího se prostřednictvím vykonávacího řízení může 

docházet k donucení, tedy k výkonu práva i proti vůli toho, kdo měl právní povinnost k plnění. 

Taktéž ale není dobře pojímat vykonávací řízení jako druhou fázi civilního procesu, jako řízení, 

které časově a věcně navazuje na řízení nalézací (byť v mnoha případech se takto může jevit). 

Mezi nalézacím řízením a řízením exekučním neexistuje bezprostřední návaznost. Velké 

množství rozhodnutí vydaných v nalézacím řízení je splněno dobrovolně, aniž by jejich splnění 

muselo být vynucováno. Některá z těchto rozhodnutí (např. většina konstitutivních rozhodnutí 

a rozhodnutí nahrazující projev vůle) nucený výkon ani nepředpokládají. Na druhé straně 

lze exekučního řízení použít i pro vynucení některých jiných povinností než těch, které jsou 

stanoveny soudním rozhodnutím (tzn., že exekučním titulem není jen vykonatelné rozhodnutí 

soudu). Řízení vykonávací je tedy namístě pojímat jako zcela samostatný druh civilního procesu. 

Od nalézacího řízení se liší nejen svým cílem, ale i rozdílným uplatněním některých procesních 

zásad, jakož i tím, že v jeho rámci se uplatňují zcela zvláštní, specifické instituty, které jsou 

charakteristické právě a jedině pro řízení exekuční. Kromě toho je pro vykonávací řízení 

charakteristické, že v jeho průběhu dochází ke vzniku zvláštních, procesně založených 

hmotněprávních vztahů. Pro konkrétní vymezení role advokáta ve vykonávacím a exekučním 

řízení jsou určující především principy, které se v řízení uplatňují. Bude to zejména zásada 

dispoziční, týkající se zahájení řízení, zásada oficiality, ovlivňující postup řízení, zásada 

přiměřenosti, stěžejní pro rozsah vymáhaného plnění, zásada ochrany povinného, stejně jako 

zásady plynoucí ze zvláštní povahy daného řízení, konkrétně zásada přednosti, pořadí a zásada 

poměrného uspokojení (proporcionality). 

Vykonávací řízení má v dnešní době dvě formy. První z nich spočívá tradičně v tom, 

že od počátku až do konce probíhá u soudu, který činí všechny úkony potřebné z hlediska 

autoritativního orgánu. Druhá forma spočívá v tom, že soud na základě zák. č. 120/2001 Sb., 
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o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), nařídí exekuci a jejím provedením 

pověří soudního exekutora, kterého si oprávněný zvolil. Ačkoliv role advokáta je v této fázi 

již omezenější než v předchozích řízeních, neboť zásadně již není možné zvrátit rozhodnutí 

soudů a advokát tak již nemá možnost usilovat o jejich změnu, věc je svěřena do působnosti 

soudního vykonavatele či exekutora, nicméně i zde může být posouzení ze strany advokáta 

důležité, pokud má např. jedinec pocit, že vykonávací řízení není realizováno v souladu 

se zákonem, advokátní zastoupení může být užitečné rovněž v případech, kdy se činí úkony, jako 

je např. návrh na zastavení exekuce apod. 

3.2.3. Řízení zajišťovací 

Mezi druhy civilního procesu bývá také zařazené i řízení zajišťovací. V rámci 

zmiňovaného civilního procesu existují určité instituty, které mají natolik specifickou povahu, 

že je nelze přiřadit k žádnému z jiných druhů řízení. Jejich společným základem je to, že slouží 

k předběžnému zajištění práva nebo jeho výkonu v případě jeho ohrožení. O právu, jemuž 

je taková předběžná ochrana poskytnuta, není však v jejich rámci rozhodnuto. Ale okolnost, 

že proběhlo zajišťovací řízení, nebrání tornu, aby ohledně téhož práva v budoucnu bylo 

rozhodováno v řízení nalézacím nebo aby ohledně něho došlo k exekuci. Zajišťovací řízení 

netvoří určitý ucelený proces, ale patří do něho jednotlivé instituty, které nemají (kromě svého 

účelu) příliš společného.  

K zajišťovacímu řízení podle současné úpravy patří předběžná opatření (§ 74-77a), 

prétorský smír (§ 67-69), zajištění důkazu (§ 78-78a), zajištění předmětu důkazního prostředku 

ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví (§ 78b-78g) a zřízení soudcovského 

zástavního práva na nemovitostech (§ 338b-338e), i když podle současné pozitivní úpravy 

je tento prostředek zařazen mezi způsoby výkonu rozhodnutí. Povahu zajišťovacího řízení 

má i předběžná ochrana práva poskytovaná ve správním řízení na základě ust. § 5 OZ. Jejím 

cílem je obnovit poslední pokojný stav před porušením práva, aniž by bylo věcně o právech 

rozhodnuto. Tuto ochranu v řadě států poskytují soudy v rámci civilního procesu (tzv. possesorní 

ochrana); také naše úprava před rokem 1950 znala řízení ve věcech tzv. rušené držby, které 

probíhalo u soudu. 

Advokát, který doporučuje podání návrhu na nařízení předběžného opatření je povinen 

na tuto skutečnost upozornit svého klienta na možná rizika, která jsou s předběžným nařízením 

spjata. Také je důležité k zajištění nároku na náhradu škody složit nejpozději v den podání 

návrhu jistotu v zákonné výši podle § 75 odst. 1 OSŘ. Můžu tedy zde shrnout, že pro roli 
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advokáta v zajišťovacím řízení je možné prima facie v zásadě odkázat na to, co bylo již uvedeno 

pro řízení sporné.   

3.2.4. Řízení insolvenční 

Insolvenční řízení je určeno k tomu, aby v něm bylo rozhodováno o úpadku a jeho řešení. 

Toto řízení vykazuje několik specifik, pro které je třeba je považovat za zvláštní, samostatný 

druh civilního procesu. Jeho charakteristickou zvláštností je, že v sobě zahrnuje prvky jak řízení 

nalézacího, tak řízení vykonávacího. K tornu, aby mohlo proběhnout, není třeba exekučního 

titulu (nejde tedy o tzv. univerzální exekuci). Podmínky nutné k tornu, aby mohlo proběhnout, 

se zjišťuji v jeho rámci a pokračuje se pak realizací potřebných opatření. Týká se vždy určitých 

situaci, které vyžadují, aby jim byly přizpůsobeny jak hmotněprávní principy, tak procesní 

zásady. Cílem je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které 

by krizovou situaci překonalo (sanační řešení), anebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky 

(likvidační řešení). Insolvenční řízení od r. 2008 nahrazuje dvě řízení, totiž konkursní 

a vyrovnávací, která bývala považována za dva samostatné druhy civilního procesu, protože byla 

ovládána různými zásadami a měla různé důsledky. Naproti tomu u insolvenčních řízení 

je jednotné: nejdříve se v něm rozhoduje o existenci úpadku a potom se stanoví a realizuje 

i způsob jeho řešení. 

Advokát, který vystupuje v insolvenčním řízení musí dbát zásad, na kterých řízení 

od začátku spočívá. Za zmínku zcela jistě stojí fakt, že novela insolvenčního zákona provedená 

zákonem č. 64/2017 Sb. zavedla do českého právního řádu povinné zastoupení insolvenčního 

dlužníka advokátem. Vedle toho může dlužníka zastupovat rovněž notář, exekutor, insolvenční 

správce anebo právnická osoba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR za tímto účelem.299 

Rovněž ale může advokát poskytovat svoje odborné služby dlužníkům. Nejdříve 

v předinsolvenční fázi zaměřené na řešení dlužníkovy (hrozící) úpadkové situace, 

dále při identifikaci rizik jak pro dlužníka samotného, tak i pro další osoby, při eliminaci těchto 

rizik a při zastoupení ve všech fázích insolvenčního řízení. 

Je třeba říci, že stěžejním zákonem, který upravuje insolvenční řízení, je zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení neboli insolvenční zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, který je platný od 9. 5. 2006 a účinný od 1. ledna 2008. Nahradil předchozí úpravu 

obsaženou v zákoně č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                
299 Nová příležitost pro advokáty | Česká advokátní komora. Úvodní stránka | Česká advokátní komora [online]. 
Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17880 
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Tento zákon, jak už vyplývá z názvu, se zabývá řešením úpadků, a to i hrozících úpadků 

dlužníka a následným uspokojováním věřitelů, následně upravuje podrobně i oddlužení dlužníka, 

jako jeden ze způsobů řešení úpadku.300 Vedle tohoto zákona je insolvenční právo obsaženo 

i ve zvláštních zákonech, a to např. v předpisech trestních, občanských, živnostenských, 

obchodních nebo v předpisech o daních apod. Nicméně tyto předpisy musí dbát zásad 

úpadkového práva, tudíž je třeba dát přednost insolvenčnímu zákonu před těmito ostatními 

zákony. 

3.2.5. Řízení rozhodčí 

Za druh civilního procesu bývá považováno tzv. rozhodčí řízení (resp. řízení před 

rozhodci). Podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, bývá 

toto řízení označováno také jako řízení arbitrážní, což je pouze cizí ekvivalent pojmu rozhodčí 

(a nemá nic společného s řízením před bývalou státní arbitráží, jehož cílem bylo v podmínkách 

řízeného hospodářství vyloučit pravomoc soudů ohledně hospodářských sporů). Při rozhodčím 

řízení hraje roli „nezúčastněného třetího“ nikoli soud, ale rozhodce či rozhodci, pokud 

se tak strany smluvně dohodly. Další zvláštností tohoto řízení je možnost řešení sporu podle 

zásad ekvity (spravedlivého, rozumného uspořádání), které ovšem nesmí odporovat kogentním 

ustanovením zákona. Rozhodčí řízení se považuje za součást civilního procesu jednak proto, 

že řešení sporu má rovněž procesní povahu, a dále proto, že rozhodčím nálezům propůjčuje stát 

svou autoritu tím, že je vykonává (a vyhrazuje si v určitých případech možnost jejich 

přezkoumání). Tím se rozhodčí řízení podstatně liší od tzv. činnosti mediační, jejímž cílem 

je zprostředkování mezi stranami tak, aby vůbec nedošlo ke sporu; zde nejde o činnost procesní 

a většinou ani právní, protože prioritu má působení psychologické a sociologické. Advokát může 

vedle své advokátní praxe působit jako rozhodce stejně jako může působit jako mediátor, 

podmínkou však je, že v daném sporu nezastává zároveň funkci advokáta jedné ze stran sporu. 

Stejně tak je možné, aby se účastníci rovněž v rozhodčím řízení nechaly zastoupit advokátem. 

Přítomnost advokáta může být velmi prospěšná i u mediace. 

3.3. Role advokáta v řízení před Soudním dvorem EU 

Evropský soudní dvůr představuje vrcholný soudní (justiční) orgán Evropské unie. 

Je ale také nezávislou institucí, která zajišťuje, aby právo Společenství bylo aplikováno 
                                                
300 ČESKO. Zákon č. 182 ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka 
zákonů České republiky. 2006, částka 62/2006,§ 1. 
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jednotným způsobem. Evropský soudní dvůr je tvořen 15 soudci a devíti generálními advokáty 

jmenovanými společným jednomyslným rozhodnutím (commom accord) vlád členských států. 

Soudci ale také generální advokáti zastávají svůj řád na obnovitelné šestileté období. Každé 

tři roky probíhá dílčí obměna členů Evropského soudního dvora, která se dotýká sedmi, resp. 

osmi, soudců a čtyř, resp. pěti, generálních advokátů. Jinými slovy, polovina z nich je opětně 

jmenována již po tříletém období. 

Tato celá kapitola se bude týkat role advokáta před soudním dvorem EU. Řízení před 

Soudním dvorem EU sestává z písemné části následované částí ústní (viz čl. 20, odst. 1 statutu). 

Ústní řízení přes Soudním dvorem EU zahrnuje řeči poradců a advokátů přednesené na jednání 

a stanovisko generálního advokáta přednesené na veřejném zasedání. Soudní dvůr může 

v souladu s jednacím řádem vypustit jednání k přednesu řeči, a pokud má za to, že věc 

neobsahuje žádnou novou právní otázku, může v souladu se statutem po vyslechnutí advokáta 

rozhodnout, že věc je rozhodnuta bez stanoviska advokáta (čl. 20, odst. 5 podstatu). 

3.3.1. Podstata soudního řízení před Soudním dvorem EU a jeho odlišnosti od českého 

civilního řízení  

Řízení před Soudním dvorem EU se vyznačuje, na rozdíl od řízení před některými 

národními nejvyššími soudy, dvěma znaky. Zaprvé, řízení před Soudním dvorem EU je upraveno 

závaznými pravidly, která jsou obsažena buď ve smlouvách, anebo v protokolu o statutu 

Soudního dvora či v jeho jednacím řádu. Soudní dvůr se tudíž nemůže od těchto pravidel 

odchýlit. Zadruhé, řízení před Soudním dvorem je podřízeno jazykovému režimu vyhovujícímu 

požadavkům mnohojazyčného Společenství, které podmiňují povahu a účel jak písemné části 

řízení, tak i jeho ústí části. Právě to je první odlišnost od českého civilního řízení, což je pro tuto 

kapitolu podstatné. Další odlišnosti postupně proberu, ale nejdříve začnu Českou republikou. 

V české civilní procesní právní úpravě je možné najít hned několik různých způsobů, 

kde je upraveno zastupování účastníka řízení. V procesní úpravě je možno najít tři druhy 

zastoupení – 1. zastoupení na základě zákona, což je upraveno § 22 a § 23 OSŘ. 2. zastoupení 

na základě plné moci § 24 a následné OSŘ. A poslední zastoupení na základě rozhodnutí soudu, 

které je upraveno v § 29 a § 30 OSŘ. V tomto můžeme vidět největší rozdíl, neboť řízení před 

Soudním dvorem EU je upraveno skromněji, tam je možné zastupovat účastníka řízení toliko 

právním jednáním „udělením plné moci advokátovi“, který ho má při jednání zastupovat. 

Jako další rozdíl můžeme vidět v povinném zastupování před Soudním dvorem EU. 

Kde v souladu se statusem Soudní dvora EU platí, že advokátem se scrito sensu se rozumí osoba, 
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která je oprávněna k výkonu advokacie podle práva některého ze členských státu nebo jiného 

státu, který je stranou Dohody o EHP. A podle de lege lata je advokátem podle českého práva 

ten, kdo je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou § 4 ZA.  

Jak jsem již zmínila, česká právní úprava upravuje několik různých forem, které jsou 

zaměřené účelově. Jedná se o zastupování na základě zákona, na základě plné moci a na základě 

rozhodnutí soudu. Jsou to advokáti, kteří jsou stanoveni zákonem, rozhodnutím soudu, ale také 

na základě plné moci dobrovolně zvolení. Jako rozdíl zde můžeme vidět evropský systém 

procesního zastupování, které nenabízí tak široké spektrum procesního zastupování stejně 

tak jako česká právní úprava, kterou jsem již zmínila výše. V tomto případě se ale domnívám, 

že díky jednoduchosti a striktní definici požadavku na povinné zastupování (mimo řízení 

o předběžné otázce) je systém Soudního dvora EU o úpravě civilního zastupování promptnější 

a explicitně vyžaduje ochranu práv jednotlivců i skupin osob. Tento můj názor je podpořen 

faktem, že každá strana musí mít kvalifikovaného právního zástupce a neexistuje tak možnost 

zastupovat se sám v daném řízení. A to i v případě, že jedinec má sám dostatečné právní 

vzdělaní, které by mu k samotnému zastupování před soudy v České republice stačilo. V tomto 

můžeme vidět již další rozdíl. 

Na tomto místě je možné také uvést fakt, že největší znakem, který můžeme vidět je znak 

moderního přístupu, a to v případě, že to umožňuje právní řád daného státu, může být zástupcem 

před Soudním dvorem EU ustanoven i vysokoškolský profesor. Z mého pohledu jde o projev 

proaktivního přístupu k zastupování. Povinné zastoupení advokátem před Soudním dvorem 

EU zjednodušuje problematiku, která se týká posuzování zletilosti anebo nezletilosti, procesní 

způsobilosti anebo také nezpůsobilosti účastníka řízení oproti právní úpravě, která je v České 

republice. Tento problém je eliminován daným povinným zastoupením Soudního dvora EU. 

3.3.2. Postavení advokáta v řízení před Soudním dvorem EU 

Každému účastníkovi řízení náleží v první řádě povinnost v průběhu řízení, 

aby vystupoval pouze prostřednictvím svých právních zástupců, což znamená, že musí být 

zastupování advokátem. To je základní podmínkou řízení.301 Zastupovat účastníky je oprávněn 

pouze advokát, který vykonává svoji profesi podle práva některého členského státu Evropské 

unie nebo také jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru302. 

Nadto mají právo vystupovat před jednotlivými soudy Soudního dvora EU vysokoškolští učitelé, 

                                                
301 Článek 19 odst. 3 Statutu Soudního dvora EU. 
302 Dohoda o evropském hospodářském prostoru z 2. května 1992 (Úřední věst. 1994, L1 s. 3). 
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kteří jsou státními příslušníky členských států a jejichž právní řád jim takové právo přiznává. 

Ti mají stejná práva, která jsou přiznávaná advokátům. 

Povinné zastoupení advokátem  

V souladu se statusem, který naleží Soudnímu dvoru EU, platí, že advokátem se stricto 

sensu rozumí osoba, která je oprávněna k výkonu advokacie podle práva některého členského 

státu nebo jiného státu, který je stranou dohody EHP.  

De lege lata je advokátem podle českého práva ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů 

vedeném Českou advokátní komorou (§ 4 ZA). Tedy vnitrostátní předpisy jednotlivých států 

jsou rozhodující pro určení osoby jako advokáta. Dané předpisy také upravují práva a povinnosti 

advokátů, vznik a zánik právního vztahu s klientem, stejně jako následky porušení povinností 

advokátovi zákonem nebo stavovským předpisem, jeho kárnou odpovědnost aj. Pokud je vedeno 

proti advokátovi kárné řízení (podle právní úpravy některých členských států disciplinární 

řízení), pak oprávnění zastupovat účastníka řízení před Soudním dvorem EU se posuzuje striktně 

podle předpisů vnitrostátních. V případě zachování oprávnění advokáta zastupovat účastníka 

v řízení před tuzemskými soudy má advokát v zásadě právo zastupovat účastníka rovněž v řízení 

před soudy EU.303 

Účastnicí řízení mají také možnost zvolit si advokáta, jaký je bude zastupovat, a to také 

i z jiného členského státu než toho, z jakého pochází. Jedinou podmínkou je, aby takový 

zástupce měl oprávnění k zastupování před svými tuzemskými soudy. V průběhu celého 

soudního procesu vystupuje advokát jako zástupce účastníka řízení (strany) se všemi 

souvisejícími atributy. Od advokáta se v jakémkoliv případě očekává důkladná znalost, 

a to nejen předpisů procesní povahy, jejichž význam nabývá na důležitosti již při písemné části 

řízení. V navazující ústní části řízení je úlohou advokáta přispět k objasnění skutkových 

a právních okolností případu, být nápomocen při soudním rozhodování senátu projednávajícímu 

danou věc. Řízení a k němu připojené přílohy je zahájeno podáním návrhu – žalobou. 

Tím je současně aktivována písemná část řízení. Prvopis každého podání musí být za strany 

advokáta jako zástupce účastníka řízení podepsán.304 Zároveň ale platí, že tento prvopis 

a „všechny v něm uvedené přílohy“ se předkládají společně s pěti stejnopisy pro jednotlivé 

soudy Soudního dvora EU se stejnopisem pro každého z účastníku řízení.305 Každé podání musí 

být také dotováno. Pro počítání procesních lhůt je stejně jako v podmínkách české právní úpravy 

                                                
303 Rozsudek ze dne 20. března 1959 ve věcí Nold KG v Vysoký úřad ESUO, c. 18/57.  
304 Článek 37 odst. 1 Jednacího řádu Soudního dvora, článek 43 odst. 1 Jednacího řádu Tribunálu a konečně článek 
34 odst. 1 Jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu. 
305 Tamtéž odst. 3.  
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rozhodný den doručení podání do soudní podatelny, soudní kanceláře.306 Advokát také vždy 

musí dbát o to, aby ke každému podání byly přiloženy všechny písemnosti a i podklady, na něž 

se účastník odvolává, včetně jejich seznamu. Pokud by byly některé písemnosti z důvodu jejich 

obsáhlosti přiloženy jen jako výňatky z nich, má advokát povinnost uložit celou písemnost,  

podklad nebo jejich úplný opis v soudní kanceláří. Pro účely řízení je ale také nutné, aby žaloba, 

mimo obligatorně požadované náležitostí, obsahovala také doručovací adresu v místě sídla 

Soudního dvora EU. Rovněž je třeba ale v žalobě uvést jméno zmocněné osoby, která udělila 

souhlas s tím, aby jí byly písemnosti doručovány. Takovou osobou může být kdykoliv, kdo 

má bydliště nebo sídlo v Lucembursku, na druhé straně není přípustné, aby jí byla úřední osoba 

Soudního dvora EU. K doručovací adrese nebo namísto ní je možné v žalobě uvést, že advokát 

souhlasí s doručováním telefaxem nebo jiným technickým prostředkem komunikace, což bude 

v praxi nejčastějším voleným prostředkem k doručování písemností.307 

V průběhu již zmiňované ústní části řízení mohou účastnicí vystupovat pouze 

prostřednictvím svého zmocněnce, poradce nebo advokáta.308 Podle složitostí případu se tato část 

řízení odehrává před senátem, v některých věcech zasedá soud v plénu složeném ze všech 

soudců. Jednotlivé senáty jsou složeny ze tří, pěti nebo třinácti soudců, kteří tvoří tzv. velký 

senát.   

Potvrzení a procesní plná moc 

Advokát, který buď vystupuje jako poradce, nebo zástupce účastníka řízení, musí v první 

řadě v soudní kanceláři uložit potvrzení, že je oprávněn vystupovat jako právní zástupce před 

soudem členského státu nebo jiného státu, který je stranou dohody EHP. 

Zmiňované potvrzení o oprávněnosti advokáta, kterým potvrzuje oprávněnost vystupovat 

před soudem konkrétního členského státu je potvrzením vydaným advokátní nebo jinou profesní 

komorou, jejímž je advokát členem. Zmiňované potvrzení není ale dokladem, kterým by advokát 

prokazoval oprávnění k zastupování účastníka v konkrétním případě, není plnou mocí. K žalobě, 

případně k vyjádření k žalobě, je třeba, aby advokát připojil své zplnomocnění jednat v průběhu 

řízení za účastníka. Neboť plná moc musí obsahovat stejné náležitosti, které jsou vyžadovány 

vnitrostátními předpisy. Zejména to platí, když se jedná o údaje zmocnitele, stejně jako 

zmocněného. Plná moc musí být ze strany zmocnitele podepsána a datována. Úřední ověření 

                                                
306 Článek 38 odst. 1 Jednacího řádu Soudního dvora, článek 44 odst. 1 Jednacího řádu Tribunálu a konečně článek 
35 odst. 1 Jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu.  
307 Tamtéž odst. 2.  
308 Článek 58 Jednacího řádu Soudního dvora, článek 59 Jednacího řádu Tribunálu, a konečně článek 51 Jednacího 
řádu Soudu pro veřejnou službu.  
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podpisu se v tomto případě nevyžaduje. Je-li žalobce například právnickou osobou soukromého 

práva, je třeba, aby k žalobě byl přiložen také důkaz o tom, že procesní plná moc je advokátovi 

řádně udělena k tomu oprávněným orgánem.309 V tomto případě se jedná zejména o stanovy, 

nebo o aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo z rejstříku sdružení, nebo jakýkoliv jiný 

důkaz, kterým se oprávnění podepisovat za právnickou osobu prokáže. Potvrzení advokátní nebo 

jiné profesní komory, plná moc, jakož i jiné dokumenty, které se k žalobě nebo k vyjádření 

připojují, mohou být také předpoloženy v originálním jazyce, neboť se nevyžaduje jejich 

předklad. Neboť ten zajištuje sám Soudní dvůr EU.  

Práva a povinnosti advokátů (výsady a imunity)  

Advokáti, kteří vystupuji před Soudním dvorem Evropské unie nebo před jiným soudním 

orgánem, na který se ale Soudní dvůr EU obrátil s dožádáním, požívají práva a záruky (výsady 

a imunity)310 k tomu, aby byl zajištěn nezávislý výkon jejich funkce ale za podmínek 

stanovených jednotlivými jednacími řády.311 Svoji imunitu používají advokáti, pokud jde buď 

o jejich ústní, nebo písemné vyjádření týkající se věci nebo účastníků řízení, a to výhradně 

v zájmu zachování řádného průběhu řízení.  

                                                
309 Článek 38 odst. 5 písmene b) Jednacího řádu Soudního dvora a článek 44 odst. 5 písmene b) Jednacího řádu 
Tribunálu. 
310 Kapitola 7 jednacího řádu Soudního dvora. 
311 Kapitola 6 jednacího řádu Tribunálu.  
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4. Srovnání právní úpravy zastoupení advokátem v ČR a na Slovensku 

Srovnání úpravy v České republice a na Slovensku bylo zvoleno především proto, 

že se jedná o dva státy, které mají společnou historii, tradice a dlouhou dobu v obou zemích 

platily stejné předpisy, které byly platné a účinné na území Československa ke dni jeho rozpadu. 

Bylo tomu tak i pokud se týká zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, který v České 

republice doposud platí, na Slovensku pak platil až do 30. 6. 2016, kdy jej nahradil nový předpis, 

a to zákon č. 160/2015 Zb. z., Civilný sporový poriadok.312 Tento právní předpis upravuje civilní 

řízení sporné. Vedle něj existuje na Slovensku v současnosti ještě zákon č. 161/2015 Sb., Zb. z., 

Civilný mimosporový poriadok, který se zaměřuje na nesporné řízení313 a je tak ve své podstatě 

alternativou k českému zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Otázka role 

advokáta je přitom klíčová jak ve sporném, tak mnohdy i v nesporném řízení, čímž je třeba 

při analýze slovenské právní úpravy potřeba brát v potaz oba právní předpisy. 

Ačkoliv v obou srovnávaných zemích platil po rozpadu Československa dlouhou dobu 

jen OSŘ, je třeba zmínit, že od roku 1993 však i původní znění občanského soudního řádu prošlo 

v obou zemích celou řadou změn prostřednictvím novelizací předpisů, kterými bylo reagováno 

na vývoj ekonomický, společenský, politický i právní, což také vedlo k tomu, že v obou právních 

řádech bylo možné již před 1. 7. 2016 najít nespočet odlišností. Mnohé z nich se přitom vztahují 

i na otázku role advokáta v civilním procesu a otázky zastoupení advokátem v civilním procesu. 

Stejně jako v českém právním řádu je i na Slovensku možné zastoupení na základě 

zákona, zastoupení advokátem na základě plné moci stejně jako zastoupení na základě 

rozhodnutí státního orgánu.314 Lze tedy v zásadě konstatovat, že členění zastoupení je stejné jako 

v České republice (v České republice se nehovoří o zastoupení na základě rozhodnutí státního 

orgánu, ale o zastoupení na základě rozhodnutí soudu, tato odlišnost je však spíše 

terminologického rázu). 

Samotná otázka zastoupení advokátem a jeho role je pak z hlediska systematiky zákona 

ve slovenském zákoně č. 160/2015 Zb. z., rozprostřena do celé řady ustanovení napříč celým 

právním předpisem, což je opět velmi podobné systematice českého OSŘ, ve kterém rovněž není 
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advokátovi věnována samostatná část, ve které by bylo o jeho roli v civilním procesu pojednáno 

komplexně, ale je o něm pojednáváno v kontextu jednotlivých fází civilního řízení, jednotlivých 

úkonů, práv a povinností. Totéž ostatně platí i o zákoně č. 161/2015 Sb., Zb. z., kde rovněž není 

otázka zastoupení advokátem upravena komplexně na jednom místě. Opomenout nelze ani fakt, 

že i zde je možné identifikovat významnou shodu s českou právní úpravou, kterou reprezentuje 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Lze tedy říci, že z hlediska systematiky 

jsou obě právní úpravy v mnoha ohledech velmi podobné. Dále je pozornost v této práci 

věnována primárně úpravě obsažené v zákon č. 160/2015 Zb. z., jemuž v zásadě odpovídá česká 

úprava v OSŘ, se kterou je prováděna komparace, tudíž o zbývajících dvou předpisech, které 

se zaměřují na nesporná řízení (popř. v ČR se hovoří o zvláštních řízeních soudních, nicméně 

ve většině případů se jedná o nesporná řízení) detailně pojednáváno není. 

4.1. Zákonné zastoupení 

Zákonné zastoupení je ve slovenském právu upraveno v ustanovení § 68 zákona 

č. 160/2015 Zb. z., kde je stanoveno, že za účastníka, který nedisponuje plnou procesní 

způsobilostí, tedy není schopen se zcela samostatně zastupovat před soudem, za něj v řízení 

jedná buď zákonný zástupce, anebo opatrovník. Jedná se tedy o zastoupení, které je primárně 

zajišťováno jinými osobami než advokátem (rodiči, příbuznými apod.), nicméně i advokát může 

být v některých případech například ustanoven opatrovníkem, čímž zastupuje procesně 

nezpůsobilého účastníka v řízení na základě zákona. Stejně tak je možné, aby advokát v řízení 

před soudem vystupoval zároveň jako zákonný zástupce (nejčastěji rodič nezletilého dítěte). 

Zákonným zástupcem se v takovém případě stává ta osoba, kterou k tomu určuje občanské právo 

hmotné, v případě Slovenska, je tímto právem buď zákon č. 40/1964 Zb. z., občiansky zákonník, 

popř. zákon č. 36/2005 Zb. z., o rodine. 315  

Tato skutečnost ostatně platí i pro českou právní úpravu, kde je rovněž vlastní otázka 

toho, kdo osobu zastupuje na základě zákona, řešena v hmotném právu, tj. v případě České 

republiky se aktuálně jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém jsou zahrnuty 

i otázky rodinného práva. Zde je přitom patrné, že na Slovensku byla zachována dualita, která 

je založena na skutečnosti, že obecným předpisem občanského práva je zákon č. 40/1964 Zb. z., 

občiansky zákonník (jedná se o předpis, který až do konce roku 2013 platil i na území ČR) 

a dále zákon č. 36/2005 Zb. z., o rodine, což je předpis, který byl v roce 2005 přijat nově, 
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zatímco na území České republiky do konce roku 2013 platil původní zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině. Je tedy zřejmé, že z hlediska koncepce se v této otázce Slovensko vydalo poněkud 

odlišnou cestou, neboť patrně plánuje, popř. minimálně plánovalo, zachovat vícero předpisů 

v oblasti občanského práva, zatímco v českém právním řádu bylo usilováno o maximální 

možnou míru kodifikace. 

V každém případě je možné říci, že smyslem zákonného zastoupení v civilním řízení před 

soudem je jak v českém, tak i ve slovenském právním řádu především poskytnutí ochrany těm 

osobám, které se s ohledem na svůj nízký věk, anebo omezenou vyspělost, či mentální kapacitu 

nejsou schopny v soudním řízení adekvátně bránit a hájit své oprávněné zájmy. Důležitou 

skutečností je, že ten, kdo zastupuje před civilním soudem jiného na základě zákona, se před 

soudem musí prokázat svým průkazem totožnosti a musí zároveň prokázat své oprávnění 

procesně zastupovat osobu, která není procesně způsobilá. U zákonného zástupce obvykle 

postačuje občanský průkaz, v případě, že se jedná o ustanoveného opatrovníka, je nutné tuto 

skutečnost doložit dalšími dokumenty, ze kterých plyne, že byl daný jedinec skutečně ustanoven 

opatrovníkem.316 V České republice je z tohoto hlediska úprava prakticky totožná. Jak je tedy 

zřejmé, zákonné zastoupení s advokátním zastoupením obvykle souvisí spíše jen okrajově, proto 

mu dále není věnována další pozornost. 

4.2. Zastoupení na základě plné moci 

Z hlediska advokátního zastoupení v civilním řízení má jednoznačně největší význam 

zastoupení na základě plné moci, tedy jinak řečeno se jedná o smluvní zastoupení, na kterém 

se domluvil účastník řízení na straně jedné s advokátem na straně druhé.317 Otázku zastoupení 

na základě plné moci ve slovenském právním řádu upravuje ustanovení § 89 a násl. zákona 

č. 160/2015 Zb. z. Ze zákona v této souvislosti vyplývá, že strana sporu (nezávisle na tom, 

zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu) se může v soudním řízení nechat zastoupit, 

a to na základě zplnomocnění jiné osoby k tomu, aby za ni v soudním řízení jednala. 

Pro zvoleného zástupce platí, že se zásadně nesmí dát zastoupit jinou osobou, pokud 

                                                
316 ŠTEVČEK, Marek. Civilný sporový poriadok: komentár. V Prahe: C. H. Beck, 2016. Veľké komentáre. 
ISBN 978-80-7400-629-6, s. 242. 
317 SLEZÁKOVÁ, Andrea. Zastúpenie advokátom v konaní vo veciach dohľadu. [online]. Copyright © 
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ze zvláštního zákona výslovně nevyplývá něco jiného.318 Procesní zastoupení lze v této 

souvislosti chápat jako dohodu mezi zastoupeným a jeho zástupcem. Právní základ samotného 

zplnomocnění je opět nutné hledat v občanském právu hmotném, tedy v ustanovení § 23 zákona 

č. 40/1964 Zb. z. V této souvislosti jej lze chápat jako jednostranný právní úkon, jehož 

prostřednictvím jedna osoba zmocňuje druhou osobu k tomu, aby za ní činila určitý úkon, jehož 

prostřednictvím dává adresátovi, kterým je v tomto případě soud, na vědomí, že se s jinou 

osobou dohodla na tom, že ji bude zastupovat v řízení před soudem.319 Tento základní koncept 

procesního zastoupení v civilním právu je totožný jak v České republice, tak na Slovensku. 

Zákonná úprava na Slovensku podobně jako v České republice dále odlišuje dva různé případy 

zastoupení na základě plné moci. Účastník sporu se totiž může nechat zastoupit jednak 

kýmkoliv, kdo je způsobilý k tomu, aby ho řádně zastupoval (tzv. obecným zmocněncem), 

a zastoupení advokátem, tedy odborníkem s vysokoškolským právnickým vzděláním 

právnického směru, s vykonanou koncipientskou praxí a složenými advokátními zkouškami, 

který je členem advokátní komory. Zákon přitom ve svém ustanovení § 13 říká, že v zákoně 

je upraveno, kdy je nutné, aby se účastník nechal povinně zastoupit advokátem, a kdy záleží 

jen na uvážení a dobrovolnosti účastníka řízení, zda bude vůči soudu vystupovat a činit úkony 

samostatně, anebo zda se nechá zastoupit advokátem.320  

Předně je třeba zmínit, že slovenská právní úprava zakotvuje určitou míru právní ochrany 

zastoupeného pro případy, kdy zástupce buď nesplňuje podmínky, anebo vystupuje jako 

zástupce ve více různých řízeních, pokud není advokátem. Zákon totiž stanoví, že pokud 

by k zastupování jiného před soudem osoba odlišná od advokáta zjevně způsobilá nebyla, soud 

takové zastoupení nepřipustí, o čemž je nutné stranu, která se chtěla nechat zastoupit vyrozumět. 

Totéž platí pro případy, kdy obecný zmocněnec, tj. nikoliv advokát, vystupuje jako zástupce 

ve více řízeních, 321 což je typické pro případy, kdy obecný zmocněnec neoprávněně poskytuje 

služby, ke kterým nemá příslušné oprávnění (např. jedinec s právnickým vzděláním, který však 

není advokátem, takto zastupuje své „zákazníky“ navzdory skutečnosti, že k tomu není 

oprávněn. Toto je jev, se kterým se lze setkat jak na Slovensku, tak i v České republice, 
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kde je úprava koncipována takřka totožně, soud v těchto případech rovněž může zastoupení 

obecným zmocněncem vyloučit. 

Dalším významným pravidlem, jehož prostřednictvím je na Slovensku upraven vztah 

mezi zastoupením obecným zmocněncem na straně jedné a zastoupením advokátem na straně 

druhé, je pravidlo, které plyne z ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 160/2015 Zb. z. Zákon 

zde totiž stanoví, že pokud je účastník sporu zastoupen v civilním sporu advokátem, 

je vyloučeno, aby se nechal zastoupit jinou osobou než advokátem (např. obecným 

zmocněncem). Zároveň pak zákon ovšem stanoví, že tímto ustanovením nejsou žádným 

způsobem dotčena ustanovení zvláštního zákona, kterým je zákon 586/2003 Zb. z., 

o advokácii.322 Z tohoto předpisu totiž plyne, že advokát se za určitých okolností může nechat 

zastoupit například advokátním koncipientem.323 I tuto možnost připouští i český OSŘ, čímž 

ani zde nelze identifikovat zásadní odlišnosti. 

Významné odlišnosti mezi českou a slovenskou právní úpravou lze ovšem najít 

v ustanovení § 90 zákona č. 160/2015 Zb. z. Ve srovnání s českým právem je totiž výrazně širší 

rozsah případů, kdy musí být jedinec povinně zastoupen advokátem, tj. pokud se jedná o určitý 

typ sporu, není možné jinak postupovat. Ve srovnání s Českou republikou, kde samozřejmě také 

existuje řada případů, kdy je zastoupení advokátem nutné, je možné zmínit například případ 

dovolání, u kterého povinné zastoupení advokátem vyžadují obě země, rozdíl je však v tom, 

že v českém právu postačuje, aby byl dovolatel advokátem zastoupen, není však nijak upravena 

otázka toho, kdo má dovolání reálně psát. Může se tak stát, že si jej napíše sám dovolatel 

a advokát jej zastoupí více méně „pro forma“, aby bylo možné dovolání podat se všemi 

náležitostmi. To ovšem na Slovensku možné není, neboť slovenský právní řád výslovně 

vyžaduje nejen, aby byl dovolatel advokátem zastoupen, ale také, aby advokát dovolání reálně 

sepsal.324 Zde je patrné, že slovenský zákonodárce v návaznosti na skutečnost, že samotné 

povinné zastoupení advokátem mnohdy nemuselo vést k tomu, že Nejvyšší soud Slovenské 

republiky nebyl zatěžován podáními, která byla po právní stránce zjevně nesprávná, nebyla 

srozumitelná, jejich autor se ne zcela orientoval v právních předpisech apod., dospěl k závěru, 

že aby se Nejvyšší soud ST nemusel zabývat podáními, která jsou nesrozumitelná, nepodložená 
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či jinak nesprávně či nekvalitně zpracovaná, je třeba zajistit, aby celé podání zpracovával přímo 

advokát, nikoliv, aby byl jen tím, kdo účastníka řízení zastupuje. 

Zákon dále v ustanovení § 90 dále vyjmenovává „konkrétní typy soudních řízení, v nichž 

musí být účastník povinně zastoupen advokátem. Jde zejména o spory vyvolané nebo související 

s konkurzem a restrukturalizací, spory z ochrany hospodářské soutěže, spory z nekalého 

soutěžního jednání, spory z ohrožení nebo porušení práva na obchodní tajemství a spory 

související s ochranou práv duševního vlastnictví.“325 I z tohoto výčtu je jednoznačně zřejmé, 

že povinné zastoupení advokátem je na Slovensku koncipováno výrazně šířeji, vztahuje 

se na větší okruh sporů než v České republice, kde se o povinném zastoupení advokátem obecně 

v civilním procesu (vyjma bagatelních věcí a podobných případů) sice v současnosti hovoří jako 

o jedné z legislativních iniciativ,326 realita je však taková, že zatím zde je povinné zastoupení 

advokátem v civilním procesu koncipováno skutečně velmi úzce, což může mít negativní dopad 

na kvalitu podání, která k soudům směřují. Je také patrné, že ty druhy sporů, v nichž se účastník 

na Slovensku musí nechat povinně zastoupit advokátem, patří obvykle k záležitostem, které 

bývají jak po právní, tak po skutkové stránce náročnější, tudíž zastoupení advokátem 

je zde důležité nejen pro soudy, ale i pro samotné účastníky sporu, kteří by si tím, 

že by se zastoupit nenechali, mohli významně uškodit, přičemž v pozdějších fázích řízení 

pak není již vždy možné např. změnit znění nároku, navrhovat nové důkazy apod. 

Výjimky, které jsou z povinného zastoupení advokátem pro dané případy stanoveny, 

se vztahují na případy osob, které mají vysokoškolské právnické vzdělání druhého stupně 

(to odpovídá magisterskému stupni vzdělání), což je výjimka, která obecně platí i v českém 

právním řádu v případech povinného zastoupení v civilním procesu, nicméně vzhledem k tomu, 

že povinné zastoupení je v České republice koncipováno významně úžeji, nepřipadá zdaleka 

na tolik případů jako na Slovensku. Druhou výjimkou, kterou zákon pro tyto případy stanoví, 

je situace, kdy je stranou právnická osoba, jejíž zaměstnanec nebo člen, který ji zastupuje, 

má ukončené právnické vzdělání druhého stupně. Toto je pravidlo, které se uplatňuje rovněž 

v ČR, typicky se jedná o podnikové právníky, kteří jsou často lépe seznámeni s interním chodem 

právnické osoby, nemusejí tak věc dlouze nastudovávat, jsou schopni u soudu lépe argumentovat 

s ohledem na fakt, že znají chod celého podniku, nicméně mezi podnikovými právníky jak v ČR, 

tak i na Slovensku je řada těch, kteří nejsou advokáti (byť někdy se na pozicích podnikových 
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právníků vyskytují i advokáti, popř. bývalí advokáti). Opomenout pak nelze ani fakt, že v mnoha 

případech může mít právnické vzdělání například jednatel společnosti, člen představenstva, který 

rovněž může dle slovenské právní úpravy tedy právnickou osobu zastupovati tehdy, kdy jinak 

zákon požaduje zastoupení advokátem.327 Zásadní rozdíl mezi Slovenskem a Českou republikou 

v tomto případě spočívá ve skutečnosti, že je ve více případech vyžadováno advokátní 

zastoupení, což by mělo vést ke zkvalitnění civilního procesu, neboť není neobvyklé, že se soudy 

potýkají s podáními, která jsou neúplná, nepřesná apod., což často vede k zastavení řízení, 

ale předtím je nutné častokrát strany, které se v problematice neorientují vyzývat k doplnění 

informací, doložení skutečností apod., což protahuje dobu, po kterou jsou jednotlivé spory 

řešeny. Na Slovensku je tato úprava zatím zakotvena poměrně krátce, nicméně lze mít za to, 

že v dlouhodobém horizontu může snížit zátěž soudů (např. proto, že advokát v některých 

případech klientovi soudní spor rozmluví, neboť naděje na úspěch ve věci bude minimální), 

ale především by toto nastavení mělo zamezit tomu, aby soudům docházela podání, která 

nesplňují náležitosti a nemají určitou kvalitu. 

Z ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 160/2015 Zb. z., dále vyplývá, že pokud si strana 

sporu advokáta nezvolí, musí jí být nejprve ze strany soudu udělena přiměřená časová lhůta, 

ve které si advokáta má zvolit. Pokud si ho pak ani v této lhůtě nezvolí, k jejím úkonům v řízení 

se nepřihlíží, pokud se jedná o případy, kdy zákon povinně vyžaduje zastoupení advokátem. 

Soud je povinen stranu o této skutečnosti poučit,328 aby mohla svůj postup spočívající v tom, 

že činí úkony bez advokátního zastoupení, ačkoliv má povinnost být zastoupena, adekvátně 

vyhodnotit a dle svého uvážení se případně nechat zastoupit advokátem, aby její úkony měly 

z hlediska soudního řízení svoji váhu (jinak může v řadě případů hrozit, že pouze z důvodu, 

že strana nebude zastoupena advokátem, což povede k tomu, že k jejím úkonům nebude 

přihlíženo, může být strana ve sporu neúspěšná, ačkoliv za normálních okolností by skutkový 

stav dával naději na úspěch). 

Z ustanovení § 91 zákona č. 160/2015 Zb. z., pak vyplývá další zajímavé specifikum 

slovenské právní úpravy, kterým je nepřípustnost zastoupení v některých druzích sporů, neboť 

zákon k tomu říká, že existují spory, k nimž patří například spory z ochrany osobnosti, spory 

mezi podnikateli, pokud spor plyne z výkonu jejich podnikatelské činnosti, spory z ochrany 

duševního vlastnictví, spory podle zákona o sdělovacích prostředcích apod., kde není přípustné, 
                                                
327 Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok | Aktuálne znenie. Zbierka zákonov, právne predpisy, oblasti 
práva, register čiastok [online]. Copyright © [cit. 15.07.2019]. Dostupné z: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-
160 
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práva, register čiastok [online]. Copyright © [cit. 15.07.2019]. Dostupné z: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-
160 
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aby byl účastník zastoupen obecným zmocněncem, nicméně je přípustné, aby byl zastoupen 

osobou s právnickým vzděláním.329 Není zde však striktně hovořeno o advokátním zastoupení, 

postačuje, pokud je osoba zastoupena jedincem s právnickým vzděláním druhého stupně, 

což odpovídá magisterskému vzdělání v oboru právo a právní věda v České republice. 

To je poměrně zajímavé pojetí, které svědčí o tom, že je zde kladen důraz na skutečnost, 

že by člověk měl být zastoupen odborníkem, neboť se jedná o závažné situace, nikoliv se nechat 

zastupovat například blízkými osobami, které se však v právu nemusejí příliš orientovat, 

což může zásadním způsobem ovlivnit celý výsledek řízení před soudem. Takové ustanovení 

v České republice právní řád neobsahuje, čímž je možné zde identifikovat významnou odlišnost 

mezi českou a slovenskou právní úpravou. 

V ustanovení § 92 zákona č. 160/2015 Zb. z., je pak pojednáno o zastoupení na základě 

plné moci, kterým je i advokátní zastoupení. Je zde přitom jednoznačně rozlišováno mezi 

obecným a advokátním zastoupením, neboť zatímco v případě obecného zastoupení zákon 

předpokládá, že zástupce může být zplnomocněn jak pro jednotlivé úkony v řízení, tak pro celé 

řízení, v případě advokáta pak zákon výslovně uvádí, že jeho zastupování nelze omezit. To platí 

i pro případy, kdy je obecný zmocněnec zplnomocněn pro celé řízení, pokud by však byl 

zplnomocněn jen pro některé úkony, lze jeho zastupování omezit, což je významným rozdílem 

od zastoupení advokátem. Jak pro obecného zmocněnce, tak pro advokáta platí, 

že lze zplnomocnění dovolat. Takové dovolání je ve vztahu k soudu účinné ke dni, ke kterému 

bylo buď přímo stranou, anebo jejím zástupcem soudu oznámeno.330 To má zásadní důsledky 

například pro doručování advokátovi, neboť v případě, že je strana ve sporu zastoupena 

advokátem, je doručováno advokátovi, nikoliv přímo straně. Pokud tedy soud neví, že bylo 

zastupování konkrétním advokátem ukončeno a má třeba doručovat jinému advokátovi, popř. 

přímo účastníkovi řízení, může docházet k tomu, že je doručováno nesprávně, nicméně není 

to v takovém případě pochybením soudu, ale tím, že zastoupený, popř. zástupce tuto skutečnost 

soudu doposud nedali na vědomí. Prakticky však takový postup může mít řadu negativních 

důsledků (např. průtahy v řízení apod.). Je proto žádoucí, aby byl soud o ukončení zastupování 

informován co nejdříve. 

V souvislosti se zastoupením advokátem je pak ještě žádoucí zmínit skutečnost, že pokud 

je strana zastoupena advokátem, nemá podle ustanovení § 160 odst. 3 zákona č. 160/2015 Zb. z., 
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právo na poučení ze strany osudu, neboť se má za to, že strana dostatečně poučuje advokáta, 

má možnost s ním věc konzultovat. Nicméně účastník musí být vždy poučen o tom, že má právo 

se nechat advokátně zastoupit.331 

4.3. Zastoupení na základě rozhodnutí státního orgánu 

Stejně jako v českém právním řádu může být i na Slovensku jedinec v civilním řízení 

zastoupen rovněž na základě rozhodnutí státního orgánu (typicky se jedná o rozhodnutí soudu). 

Opět se jedná o typ zastoupení, které nemá příliš mnoho co do činění se zastoupením 

advokátním, nicméně mohou se vyskytovat případy, kdy zde advokát určitou roli plní, proto bylo 

do této práce zařazeno. Z ustanovení § 69 zákona č. 160/2015 Zb. z., totiž vyplývá, že soud musí 

ustanovit fyzické osobě, která nemůže sama jednat před soudem a prosazovat zde svá práva, 

a přitom nedisponuje zákonným zástupcem, procesního opatrovníka. Stejně tak je procesní 

opatrovník ustanovován tehdy, pokud sice taková osoba zákonného zástupce má, ten však buď 

není schopen za ni před soudem jednat (zde mohou být, jak důvody, jako je procesní 

nezpůsobilost, ale také důvody spočívající v konfliktu zájmů mezi dvěma zákonnými zástupci). 

Stejně se postupuje i tehdy, pokud je zákonný zástupce nečinný.332 Procesní opatrovník 

se ustanovuje pro účely konkrétního řízení, nejedná se tedy o opatrovníka, který by fyzickou 

osobu měl zastupovat i v dalších a zcela odlišných věcech, je ustanoven pouze pro účely 

konkrétního civilního řízení. 

Jedná se o nový procesní institut slovenského právního řádu, který sjednocuje 

nejednotnost aplikace pojmu opatrovník tak, aby nebyl ztotožňován s opatrovníkem podle 

hmotného práva. Soud jednající ve věci stanoví procesního opatrovníka z důvodů zachování 

principu procesní ekonomie. Procesním opatrovníkem standardně bývají především osoby 

blízké, nicméně nelze samozřejmě vyloučit, aby byla ustanovena osoba blízká, která je zároveň 

advokátem (z hlediska zajištění řádného výkonu práv zastoupeného je v případech, kdy taková 

osoba blízká je k dispozici, leckdy dokonce žádoucí), popř. je možné ustanovit advokáta, který 

nemá k zastoupenému blízký vztah, pokud např. nejsou k dispozici vhodnější osoby.333 
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Závěr 

Cílem rigorózní práce bylo poskytnout analýzu stavu právní úpravy zastoupení 

advokátem v civilním procesu z hlediska efektivity a formulovat případná doporučení de lege 

ferenda. Práce vycházela z relevantních zdrojů literárních i judiktorních a sestávala celkem z pěti 

kapitol, ve kterých bylo pojednáno obecně o otázkách řízení v civilním procesu, ale primární 

důraz byl kladen právě na roli advokáta. 

Jak se ukázalo, role advokáta v civilním procesu je klíčová, neboť civilní proces 

je ve své podstatě právem upravený postup, který je pro běžného laika poměrně komplikovaný 

a obtížně srozumitelný. Ačkoliv má tedy účastník například právo na poučení ze strany soudu 

stejně jako celou řadu dalších práv, leckdy má i třeba taková poučovací povinnost soudu určité 

meze, není na ni tolik prostoru, účastník ji s ohledem na skutečnost, že nemá právnické vzdělání, 

nemusí zcela porozumět, popř. adekvátně vyhodnotit všechny důsledky, tudíž je pochopitelné, 

že advokát mnohdy dává účastníkovi sporu větší jistotu, že je spor veden správně a s nadějí 

na úspěch ve věci. Advokát je totiž odborníkem, který by se ve všech otázkách civilního procesu, 

měl orientovat (pokud se jedná o problematiku, kterou se v praxi zabývá). 

Role advokáta je však významná i proto, že strany sporu, typicky zejména pokud se jedná 

o fyzické osoby, u kterých se vede spor o záležitostech, na kterých mají osobní zájem, často 

nejsou schopné na spor nahlížet objektivně, jsou vedeny emocemi, promítají si do svého postupu 

před soudem své pocity, nálady apod., čímž si mohou v rámci řízení častokrát spíše uškodit. 

Advokát by zde proto měl být tím, kdo jedná profesionálně, svému klientovi poradí, věc, ve které 

se klient neorientuje, mu vysvětlí a napomůže mu k celkovému zklidnění situace. O významné 

roli advokáta v civilním procesu tedy nelze pochybovat, a to nezávisle na tom, 

zda je v konkrétním případě povinné advokátní zastoupení (např. v případě dovolání 

k Nejvyššímu soudu), anebo si účastník sporu zvolí advokáta dobrovolně, neboť si je vědom 

toho, že advokátní zastoupení má v civilním procesu svůj význam a svá pozitiva. 

Z hlediska aktuální právní úpravy role advokáta v civilním procesu je třeba zmínit, 

že právní úprava je nastavena poměrně dobře a je relativně efektivní, nicméně podařilo 

se identifkovat i některé nedostatky, na které je v této práci dále reagováno prostřednictvím 

formulace návrhů de lege ferenda, které by mohly napomoci k jejich odstranění. Předně 

je potřeba zmínit, že právní úprava civilního procesu, a to především řízení sporného, které 

je upraveno v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, který byl mnohokrát zásadním 

způsobem měněn, je aktuálně již poměrně nepřehledná. To platí i pro úpravu role advokáta 

v celém civilním procesu. Z tohoto hlediska je jednoznačně vhodné, aby byl do budoucna 
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podobně jako na Slovensku, s jehož úpravou byla prováděna komparace, přijat zcela nový 

kodex, který by sporné řízení v rámci civilního procesu upravil. Takový krok, který 

je dlouhodobě předmětem příprav, by mohl být prospěšný jak pro roli samotného advokáta, 

kterému by nová a přehlednější úprava civilního procesu mohla v mnoha ohledech velmi 

usnadnit práci a snížit riziko případných pochybení, která se ani advokátům v praxi nevyhýbají. 

Vzhledem k tomu, že postavení advokáta a jeho úkoly v civilním procesu není řešeno 

jednotně v jedné části OSŘ, ale o advokátovi a advokátním zastoupení se hovoří na různých 

místech OSŘ v souvislosti s jednotlivými fázemi řízení a úkony, které mohou v jednotlivých 

fázích civilního procesu účastníci řízení činit prostřednictvím advokáta. To je přístup, který 

je relativně nepřehledný, může v praxi být zdrojem celé řady problémů. De lege ferenda 

je pak otázkou, jak by se dala právní úprava nastavit lépe. Dalo by se zcela jistě o právním 

zastoupení pojednat na jednom místě v zákoně, věnovat mu například jeden díl či hlavu zákona. 

Toto řešení má nesporně určitá pozitiva, k nimž se řadí zejména již zmíněná přehlednost, 

nicméně vyznačuje se také řadou negativ, ke kterým patří mimo jiné i skutečnost, že by patrně 

bylo nutné úpravu advokátního zastoupení v jednotlivých úkonech před soudem vyčlenit 

z pojednání o jednotlivých úkonech, což by v českých podmínkách, kdy je obvykle účastník 

stejně jako advokát či další subjekty, které pracují s OSŘ, zvyklý na aktuální verzi úpravy, 

pro řadu adresátů obtížně srozumitelné a nepřehledné. Toto řešení tak nemusí být de lege ferenda 

optimální. 

Druhým možným řešením, které by se jevilo jako vhodnější, je pak řešení, když by byla 

do nového kodexu civilního procesu zařazena jedna pasáž, která by se věnovala advokátnímu 

zastoupení a roli advokáta v civilním procesu v obecné rovině, upravovala by tedy aspekty role 

a postavení advokáta v těch otázkách, které se zásadně vztahují k celému civilnímu procesu. 

Zde by tak byly upraveny obecné zásady, základní pravidla postupu advokáta v civilním řízení, 

které platí obecně. Vedle toho by pak v jednotlivých fázích civilního řízení mohly být poněkud 

systematičtěji, to znamená, že např. v každé fázi civilního řízení by bylo několik 

paragrafovaných ustanovení věnována postavení, roli, úkolům, právům a povinnostem a dalším 

aspektům advokátní činnosti v dané fázi civilního procesu. Takové nastavení by úpravu 

v civilním procesním kodexu velmi významným způsobem zpřehlednilo jak pro advokáty, 

tak pro jejich klienty, stejně jako pro účastníky řízení, kteří o advokátním zastoupení zatím 

jen uvažují. Přehlednost úpravy je totiž pro praxi velmi důležitá, zamezuje chybám, obstrukcím, 

prodlužování řízení a dalším problémům, které mohou být často založeny právě 

na nepřehlednosti právní úpravy. 
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Komplexní a systematické zakotvení role a úlohy advokáta v civilním procesu 

je nesmírně důležité. Nicméně de lege ferenda stojí za úvahu i některé dílčí otázky právní úpravy 

role advokáta v civilním procesu. V minulém roce se velmi intenzivně hovořilo o návrhu, který 

měl zavádět povinné advokátní zastoupení pro většinu případů (výjimkou byly např. bagatelní 

věci). K tomuto návrhu de lege ferenda zaujala jak laická, tak i odborná veřejnost velmi 

různorodá stanoviska. Zatím tento návrh nebyl přijat a uveden do praxe, lze tedy konstatovat, 

že toto řešení patrně není nejvhodnější, popř. je minimálně kontroverzní, nicméně jak ukazuje 

případ Slovenska, kde sice povinné advokátní zastoupení není zavedeno ve všech věcech, 

ale ve věcech typově složitějších, je zřejmé, že v řadě případů by skutečně povinné právní 

zastoupení mohlo eliminovat případy, kdy jsou soudy zatěžovány podáními nízké kvality, leckdy 

i podáními, která nejsou zcela srozumitelná. 

Stejně tak by takový přístup měl napomoci zrychlení a zkvalitnění soudního řízení, neboť 

by se soudy nemusely vypořádávat s tolika podáními, která trpí vadami, jsou vnitřně rozporná 

a nekonzistentní. Z tohoto důvodu by zcela jistě bylo vhodné zavést povinné advokátní 

zastoupení nikoliv ve všech věcech ani ve většině věcí vyjma bagatelních záležitostí, 

ale ve věcech typově složitých. 

Typicky se jedná například o záležitosti spojené s průmyslovým vlastnictvím, záležitosti 

obchodních korporací, záležitosti nekalé soutěže, advokátní zastoupení by bylo žádoucí zavést 

povinně i pro případy sporů o vyšší částky (např. nad 1 000 000 Kč), či o spory spojené 

například s insolvencí, hospodářskou soutěží, ale také třeba složitější obchodní záležitosti. 

V některých případech by mohl zákon ponechat na diskreci soudu, zda bude např. v obchodní 

věci s ohledem na zhodnocení její složitosti požadovat advokátní zastoupení či nikoliv. 

V návaznosti na výše zmíněné závěry a představená doporučení de lege ferenda, která 

by mohla efektivitu právní úpravy role advokáta v civilním procesu dále podpořit, lze uzavřít, 

že cíl práce se podařilo naplnit. Záleží pak na samotném zákonodárci a do značné míry 

i na aplikační a judikatorní praxi, jak se podaří uvést možná zlepšení do praxe. 
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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 povinnost, 
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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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Abstract 

The role of an advocate in the civil proceedings 

The topic of this work is the role of an advocate in the civil proceedings. The aim is to 

provide and analyse the state of law in the representation of an advocate in the civil proceedings 

in terms of efficiency and to formulate possible recommendations de lege ferenda. The partial 

aim of this work is to provide an insight into the importance of representation and the role of an 

advocate in civil proceedings. In order to fulfil the set goal, the work consists of six main 

chapters, which are further divided into subchapters as necessary. 

The first chapter is the introduction, it briefly presents the work with methods, literature, 

goals and other facts, which are essential for the next text. The second chapter is entitled 

“Introduction to the issue” and focuses on the general interpretation of the concept of civil 

proceedings, its participants, individual types of civil proceedings (declaratory procedure, 

insolvency procedure, enforcement procedure, detention procedure and arbitration procedure). 

Furthermore, the second chapter includes a treatise on the status of an advocate in civil 

proceedings, which emphasizes the fact that the advocate plays a very important role in the civil 

proceedings, since it is through the advocate that everyone´s right to legal assistance in court 

proceedings is essentially fulfilled, other state or public authorities. Moreover, that right has been 

guaranteed to the parties from the outset and corresponds in substance to the procedural 

guarantee of the right to a fair trial. In view of the fact that the profession of an advocate has 

a long historical tradition, a subchapter is also included, which assesses the historical 

development of the position of an advocate in the civil proceedings. In this subchapter, it is 

pointed out that not in all periods in history the position of an advocate was identical and given 

the same meaning. This is also closely linked to the changes in the civil proceedings. 

In the third chapter, attention is paid to selected aspects of advocacy. The profession of an 

advocate is a free legal profession, which has many forms (legal counselling, representation, 

etc.), it requires a high level of expertise, legal education as well as passing bar exams, preceded 

by articled practice. Therefore, it is a profession that is very specific among many others and 

carries high demands on responsibility and expertise, however, the ethical aspects of the practice 

of advocacy cannot be overlooked. Both the question of responsibility and the ethical approach 

are dealt with in the subchapters. The advocate´s duties in connection with the practice of 

advocacy are not omitted. Essential is the trust in the relationship between the advocate and the 

client and the associated obligation of confidentiality on the part of the advocate. Similarly, the 

obligation to inform, prohibition of conflict of interests of the advocate and the client, advocate´s 
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liability for damage, the advocate is also obliged to protect and enforce the client´s rights and to 

legitimate interests and follow client´s instructions. On the other hand, for example, an advocate 

has the right to remuneration for the provision of legal services. It is through the significant 

obligations imposed on the advocate by the Law on Advocacy, respectively other regulations, the 

very position of an advocate in the civil proceedings is largely defined.  

The fourth chapter then focuses directly on the question of representation and the role of 

an advocate in the civil proceedings. For the sake of completeness, all three types of 

representation that are commonly encountered in Czech law are presented (i.e. representation by 

law, representation on the basis of a power of attorney and finally, representation by court 

decision), however, the emphasis is of course on contractual representation, which also applies to 

representation by an advocate. In addition to the representation itself, the role of an advocate in 

individual proceedings was discussed, with an emphasis on declaratory proceedings, since it is 

the role of the advocate in the declaratory proceedings that is crucial, because it is the advocate 

who can effectively and competently exercise the rights of the participant he represents, he may 

make a submission, choose the appropriate strategy, through which the participant´s target can 

best be achieved. However, other types of proceedings were not omitted either, such as 

enforcement, reinsurance, insolvency or arbitration proceedings. The role of the advocate varies 

to a certain extent from one type of procedure to another. A brief treatise on the role of an 

advocate for example in proceedings before the EU Court of Justice was also included. 

The fifth chapter compared the role of an advocate in the Czech legal order with the role 

of an advocate in Slovakia. The emphasis was again placed on representation and on the basis of 

a power of attorney. Although both legal systems have a common history and tradition, several 

differences were identified, such as the fact that in Slovakia there is a significantly wider 

mandatory representation by an advocate in civil proceedings than in the Czech Republic. The 

last chapter of the work is the conclusion, which formulates mainly recommendations de lege 

ferenda for the Czech legislation, but the fulfilment of the objectives is also evaluated, which the 

work managed to achieve. 
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