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„Odhodlá-li se zákon nutit strany, aby se daly zastupovat advokáty, nevychází snad z toho, aby 

bylo zjednáno a zaručeno příslušníkům advokátského stavu jisté zaměstnání, nýbrž činí tak 

proto, aby procesní látka, dříve než bude předložena soudu, byla právnicky promyšlena, odborně 

zpracována a uspořádána. To je jak v zájmu stran, které nejsou znalé práv, tak v zájmu soudu, 

jemuž má být práce ulehčena a odpovědnost zmenšena. Nucené zastoupení stran advokáty může 

ale působit také značnou měrou ke smírnému vyřízení věci a tím i k odvrácení sporů, jsou-li 

advokáti na výši svého povolání.“1

 
1 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: díl II. 2 vydání. Praha: Wolters Kluwer, 1928. ISBN 978-

80-7357-540-3. str. 52. 
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Úvod 

Úvodní výrok klasika české civilní procesualistiky v souhrnu představuje téma předložené práce. 

Právo jakožto celek, jeho jednotlivé segmenty a jejich následnou aplikaci nelze zkoumat jako 

tzv. čisté právo odtržené od ostatních společenskovědních disciplín a zejména pak od praxe. Právo 

musí být vždy zrcadlem společnosti a reflektovat její potřeby. S tímto cílem byla započata 

rekodifikace soukromého práva, kterou zahájila nová právní úprava občanského práva hmotného 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ,,o. z.“), a následovat by měla 

rekodifikace občanského práva procesního, jehož cílem je zajistit spravedlivou ochranu těmto 

soukromým právům. Za tímto účelem Ministerstvo spravedlnosti připravilo věcný záměr civilního 

řádu soudního (dále jen ,,věcný záměr c. ř. s.“).2 Jednou z chystaných novinek, kterou věcný záměr 

c. ř. s. zakotvuje, je (znovu) zavedení advokátských sporů. Právě jejich zavedení je reakcí na 

složitost právních předpisů a vznikajících právních sporů ve společnosti a mělo by vést k tomu, 

aby procesní strany, pokud nemají právní vzdělání, byly advokátem obeznámeny 

s výkladem platného práva a významem jeho jednotlivých procesních úkonů. Cílem tohoto 

institutu je zajistit zejména rovné postavení procesních stran. Tyto tzv. advokátské spory, jak jsou 

vymezeny v podkapitole 1.1. této práce, jsou postaveny zejména na principu rovnosti. Naplnění 

tohoto principu je stěžejním cílem legislativního návrhu c. ř. s., neboť rovnost stran spolu 

s principem nezávislosti a nestrannosti soudu a principem kontradiktornosti představují znaky 

definující civilní proces. Definice rovnosti jsou obvykle založeny na rovném postavení účastníků 

před soudem, který k nim vystupuje z moci nadřazené.3 „Jenže již sama definice ukazuje na určité 

problémy: lze položit rovnítko mezi pojmy rovnost a rovnoprávnost? Stačí rovnost pouze procesní? 

A pokud nestačí, o jakou jinou by ještě mělo jít? Pokud bychom tyto otázky dále rozvíjeli, zjistili 

bychom, že pojem ‚rovnost‘ není zdaleka jednoznačný, ani když se omezíme jen na procesní rovinu. 

Není proto divu, že byl různě vykládán, že prodělal a prodělává určitý vývoj a že úpravy procesního 

práva k němu přistupují nejednotně. Rovnost stran jako pojmová komponenta sporu o právo patří 

sice ke všem historickým fázím civilního procesu, ale teprve v jeho moderní fázi začínají úvahy 

o její podstatě a pojetí.“4 Z toho vychází zřejmě i záměr zákonodárce, který se snaží, aby nová 

civilně procesní norma byla moderním kodexem, jenž odpovídá společenskému nastavení 

 
2 Pozn.: Aktuálně je u věcného záměru civilního řádu soudního zveřejněno finální znění II. verze.  
3 ZOUFALÍK, František. Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), str. 7. 

4 Tamtéž, str. 8.  
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a naplňuje základní principy civilního soudního řízení, včetně zajištění faktické rovnosti 

procesních stran před soudem. 

Hlavním cílem práce je komplexně zpracovat oblast advokátských sporů a nastínit jejich 

výhody, ale také mnohá úskalí, která tento institut s sebou přináší. Sekundárním cílem je pak 

představit úvahu o tom, do jaké míry nové nastavení civilního soudního řízení se zapojením tohoto 

institutu povede k dostupnosti právní pomoci. Dalším cílem práce, prostřednictvím kapitoly 

o nutné modifikaci některých institutů, je navrhnout změny, a to jak v právní úpravě, tak i v právní 

praxi, kterých je třeba k tomu, aby došlo k faktické rovnosti účastníků v rámci soudního řízení.  

V úvodní části práce jsou vymezeny základní parametry navržené právní úpravy. První část 

(Základ nové právní úpravy) nejprve vymezuje pojem advokátských sporů a jeho hlavní funkce, 

následně představuje pohled na daný institut ze základních rovin. Přechází od obecnějšího pohledu 

v podobě filozofického základu přes základ ústavněprávní až k zařazení do roviny teoreticko- 

-právní, tj. k jeho zařazení v rámci obecné kategorizace práva a následně i v samotném odvětví 

občanského práva procesního. Na závěr této části dochází k vymezení celého legislativního 

základu této oblasti. Po obecném vymezení různých teoretických pohledů na zavedení 

advokátských sporů následuje druhá část (Komparace), která doplňuje již nastíněný kontext celého 

tohoto institutu pomocí srovnávací metody. Tato část práce začíná srovnáním z historickoprávního 

hlediska, protože se nejedná o zavedení zcela nového institutu, spíše bychom mohli mluvit o tzv. 

znovuzavedení, jelikož povinné zastoupení advokátem na našem území již bylo v minulosti 

zakotveno. Dále se budeme věnovat zahraniční komparaci, neboť advokátské spory jsou běžnou 

a nedílnou součástí i západních právních předpisů. V práci byly k detailnější komparaci vybrány 

zejména právní úpravy okolních států, které mají k našemu právnímu řádu nejblíže. Na některých 

místech práce však můžeme vidět srovnání dílčích otázek s některými tzv. západnějšími právními 

úpravami (např. italskou nebo lucemburskou). Kromě tohoto kapitola nabízí i srovnání 

meziodvětvové, neboť jiná soudní odvětví v rámci českého právní řádu už s povinným 

zastoupením advokátem pracují. Následuje srovnání meziinstanční, jelikož povinné zastoupení 

advokátem nalezneme i v občanského soudním řízení – v řízení dovolacím. Práce čtenáře 

seznamuje i se základními inspiračními zdroji zákonodárce, a to prostřednictvím analýzy bývalých 

právních předpisů a následné analýzy zahraničních právních úprav.  

Každý právní institut má jak v teoretické, tak v praktické rovině své silné a slabé stránky, 

které pak zejména vidíme při aplikaci jednotlivých institutů. Třetí a čtvrtá kapitola se proto 

zaměřují na tyto praktické dopady. Třetí kapitola (Výhody zavedení advokátských sporů) se 

v jednotlivých podkapitolách věnuje hlavním pozitivním dopadům zavedení advokátských sporů 

na soudní praxi, jako jsou profesionalizace řízení, posílení procesní činnosti stran, dorovnání 
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rovného postavení procesních stran či urychlení a zefektivnění řízení. V této části autorka práce 

vychází nejen z uvedených zdrojů, ale i z vlastní soudní praxe. Čtvrtá kapitola (Nevýhody zavedení 

advokátských sporů) představuje negativní dopady, jež zavedením advokátských sporů mohou 

nastat, a to převážně pro účastníky řízení. K těm nejpalčivějším patří narušení principu 

kontradiktornosti, potenciální navýšení nákladů řízení a zavedení další procesní povinnosti.  

K problematice povinného zastoupení advokátem neodmyslitelně patří i otázka poučovací 

povinnosti soudu a její postavení při advokátských sporech. V páté kapitole (Poučovací povinnost 

soudu) se práce věnuje vztahu povinného zastoupení advokátem a poučovací povinnosti soudu. 

Ačkoli jejich vztah v podstatě prostupuje celou prací, neboť jej nalezneme i v rámci komparace 

z historického hlediska, kdy docházelo k jeho obměně. Z komparace bývalých právních úprav 

můžeme vidět, že vždy může dominovat pouze jeden z těchto institutů (tj. buď poučovací 

povinnost, anebo obligatorní zastoupení advokátem) a ten druhý na základě rozsahu prvního musí 

být regulován. Neboť se zatím jedná pouze o věcný záměr c. ř. s. a definitivní podoba 

advokátských sporů není zatím jistá, je snahou autorky této práce vymezit stinné stránky této 

právní úpravy a představit návrhy v rovině de lege ferenda ve vztahu k otázkám, které by ještě 

zasluhovaly pozornost zákonodárce. Šestá kapitola (Návrhy de lege ferenda) proto nabízí návrhy 

modifikace poučovací povinnosti, náhrad nákladů řízení, institutu osvobození od soudních 

poplatků a zejména pak návrhy k zajištění kvality advokátů. V závěru doplňuje i návrh na úpravu 

dovolacího řízení a pojetí alternativních způsobů řešení sporů.  

Nebudeme-li přihlížet ke členění podle kapitol, lze obecněji říct, že práce má tři stěžejní 

části. Tou první je teoretické vymezení, kam spadají kapitoly o základu právní úpravy 

a komparace, druhá část představuje praktické dopady zavedení advokátských sporů, které jsou 

vyjádřeny v kapitolách o výhodách a nevýhodách tohoto institutu a postavení poučovací 

povinnosti. Třetí část představuje samostatná kapitola o návrzích de lege ferenda. Práce k tomu 

využívá – ačkoli možná trochu netypicky, ale efektivně vzhledem ke svému účelu – deskriptivní 

a analytickou metodu. Nejprve představuje citaci daného ustanovení, jež následně rozebírá 

a komentuje. 

Jelikož je opětovné zavedení advokátských sporů částí odborné veřejnosti kritizováno 

a považováno za omezení práva jednotlivců na přístup k soudu, je v neposlední řadě cílem této 

práce danou tezi a kritiku tohoto institutu vyvrátit, nebo potvrdit. Autorka práce má rovněž za cíl 

představit svůj závěr o přínosu obnovení advokátských sporů v českém civilním procesu. 
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1 Základ nové právní úpravy 

Moderní doba a vývoj společnosti s sebou přináší posun ve všech oblastech. Ten zaznamenáváme 

i ve vnímání pojetí rovnosti stran soudního řízení, a to i přesto, že se jedná o jeden ze základních 

a konstantních principů spravedlivého procesu. Věcný záměr c. ř. s. přichází s novou koncepcí 

nastavení nalézacích sporných soudních řízení. Pro tato řízení bude i nadále charakteristické, že 

mají zejména reparační funkci, tj. jejich prostřednictvím dochází k nápravě porušených nebo 

ohrožených subjektivních práv jednotlivců. Od tohoto základního rysu se pak odvíjí  

i tzv. odvětvové principy, kterými je sporné nalézací řízení vedeno. K těmto principům patří 

zejména zásada dispoziční a zásada projednací.5 Zásada dispoziční dává procesní iniciativu do 

rukou účastníků řízení, kteří díky ní mohou disponovat s řízením či s jeho předmětem. Vedle této 

zásady stojí druhá základní zásada sporného řízení, a to zásada projednací. Tato zásada dává soudu 

povinnost projednat po skutkové stránce vše, co mu bylo účastníky řízení předneseno, což 

znamená, že soud skutkový stav zjišťuje pouze v rozsahu, jaký je mu účastníky tvrzen, a to 

i prostřednictvím předložených důkazů.6 Obě odvětvové zásady mohou být zavedením institutu 

povinného zastoupení advokátem dotčeny, což bude detailněji vysvětleno dále.  

1.1. Pojem a funkce advokátských sporů 

Advokátské spory jsou druhem sporů civilního soudního řízení, kdy jsou obě procesní strany 

v rámci soudního řízení povinně zastoupeny advokátem, což znamená, že budoucí litigant nemůže 

podat návrh na zahájení řízení nebo být na řízení účasten, tj. samostatně činit procesní úkony, bez 

advokáta. V právní teorii i praxi se pro toto pravidlo užívají i jiné pojmy, např. advokátský proces 

či advokátní přímus. Advokátský spor a advokátský proces se užívají jako synonyma a záleží na 

autorovi, pro který z termínů se rozhodne.7 Zákonodárce se ve věcném záměru civilního řádu 

soudního rozhodl pro pojem advokátský spor, proto jej využívá i tato práce, která reflektuje právě 

tento věcný záměr c. ř. s. Co se týká advokátního přímusu, tak termín přímus obecně znamená 

povinnost; ve smyslu advokátního přímusu se pak jedná o obligatorní povinnost účasti advokáta 

na soudním řízení.  

 
5 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1. str. 40. 

6 Tamtéž, str. 77. 
7 Pozn.: Termín advokátský proces je užit např. v příspěvku Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu od 

F. Zoufalíka. 
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Popis funkce advokátských sporů v podstatě kopíruje kapitolu o přínosech jejich zavedení, 

která se snaží vyzdvihnout hlavní funkce tohoto institutu. K nim patří zejména profesionalizace 

řízení a pozvednutí jeho úrovně tak, aby se jednalo o řízení na základě právně erudovaného návrhu 

na jeho zahájení a aby se jednalo o průběh odehrávaný podle stanovených pravidel, tedy zejména 

při zachování rovnosti stran. 

Kontinentální právní řády odůvodňují zavedení povinného zastoupení advokátem reálným 

naplněním principu rovnosti stran, a to i v pojetí rovnosti jakožto rovnosti zbraní.8 Účastníci jsou 

si sice rovni před soudem, jejich zbraně v rámci soudního procesu jsou však mnohdy dány právě 

znalostí průběhu procesu a práva samotného. Proto může docházet k situacím, kdy účastník řízení 

prohraje spor, nikoli však proto, že by mu nesvědčil uplatňovaný nárok, ale spíše kvůli tomu, že 

protistrana, která byla zastoupena advokátem, měla v řízení lepší postavení díky jeho znalostem 

a zkušenostem. Ačkoli byl nezastoupený účastník poučen soudem o jednotlivých procesních 

možnostech, nemuselo to stačit při konstruování právní argumentace a sestavování tvrzených 

skutečností tak, aby si soud mohl udělat o daném sporu dostatečnou představu k jeho posouzení. 

Pomoct účastníkovi, který není zastoupen advokátem, má poučovací povinnost soudu, avšak ta 

nemůže a ani nemá nahrazovat právní služby poskytované advokátem. 

1.2. Vymezení základů institutu advokátských sporů 

K pochopení každého právního institutu, ať již dlouho aplikovaného či zcela nového, je vždy 

zapotřebí vysvětlení jeho širšího kontextu, který vedl k jeho začlenění do právní úpravy. Jak 

s oblibou uvádí profesor Gerloch, právo je multidimenzionální fenomén, a proto je nutné chápat 

všechny roviny daného institutu, jež ovlivňují jeho fungování. Až za pomocí všech vymezených 

základů je totiž možné dojít k ucelenému pochopení daného institutu a jeho přínosu pro teorii 

i praxi. 

1.2.1. Filozoficko-právní základ advokátských sporů 

Z filozoficko-právního hlediska si musíme položit základní otázku: nedochází zavedením 

advokátských sporů ke střetu dvou základních hodnot, a to svobody a rovnosti? Jak již bylo 

zmíněno a následně bude v práci bude ještě analyzováno, tak jedním z důvodů pro zavedení 

povinného zastoupení účastníků sporného řízení advokátem je naplnění principu rovnosti 

procesních stran, přičemž svoboda jakožto jeden z ekvivalentů civilního práva má být zavedením 

tohoto institutu narušena, neboť účastníkům je odebrána možnost svobodně se rozhodnout, zda 

 
8 ZOUFALÍK, František. Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), str. 13. 
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chtějí být v daném soudním řízení zastoupeni advokátem, či nikoli. Celá práce pak staví na 

myšlence, že pojetí rovnosti i svobody se vyvíjí stejně jako společnost, a proto je nutné nalézt 

efektivní nastavení systému civilního procesu, kdy bude zásah do svobody jedince proporcionálně 

vyrovnán zajištěnou faktickou rovností stran. „Kontinentální právní stát byl od svého vzniku 

spojován s představou podřízenosti státu, vládců a veřejné moci právu s následným formováním 

katalogů základních práv a svobod. V soudobé právní vědě převládá názor, že jedním z hlavních 

úkolů právního státu je garantovat všem rovným způsobem svobodu v právním smyslu, tj. sféru 

zbavenou donucení (státního, popř. i jiného). Vychází se přitom z toho, co potvrzují dějiny: takové 

řešení zajišťuje lidem možnost žít svůj život podle svého a také podporuje inovativnost 

a soutěživost jako nezbytné podmínky společenského rozvoje.“9 Takto se k problematice svobody 

jakožto základní hodnoty, a to i v právním slova smyslu, staví docent Maršálek, který se ve své 

knize Příběh moderního práva zabývá otázkou vývoje svobody. Ačkoli je svoboda vnímána jako 

základní hodnota, jež je všem rovným způsobem garantována, zůstává stále otázkou, v jaké míře 

je možné tuto základní hodnotu omezovat nebo regulovat v rámci možnosti uplatnění hodnot 

ostatních. „Vztah právní regulace a míry svobody je komplikovaný a plný antinomií. Rozhodně se 

najedná o vztah přímé úměrnosti. Je to dáno tím, že svobodu právní regulace nejen zajišťuje, ale 

také omezuje ve prospěch jiných, jí konkurujících hodnot.“10 „Samotný vztah svobody a právní 

regulace je dvojznačný. Právo, aby bylo právem, musí lidem garantovat rovnou svobodu, zároveň 

však musí tuto svobodu do určité míry ve jménu konkurujících hodnot (opět rovně) registrovat, aby 

se nezvrhla ve ‚svobodu pro vlky‘ či v anarchii.“11 

Zákonodárce se při zakotvení institutu povinného zastoupení advokátem inspiroval 

zejména praxí ověřenou a efektivní zahraniční (zejména západní) úpravou. Odkázal tím na dnes 

již standardní sbližování právních řádů v důsledku postupného evropského sjednocování 

a vzájemného ovlivňování jednotlivých právních kultur. Změna nastavených a konstantních 

paradigmat je důležitým ukazatelem vývoje vědy, který doprovází progres společnosti 

a skutečnost, že i právní věda umí na nové trendy reagovat a přizpůsobit se jim i v právních 

úpravách, a to jak v těch stěžejních, tak i v těch nejelementárnějších, protože základním hodnotám 

– jak svobodě, tak rovnosti – nesvědčí, pokud jsou konzervovány ve starých řádech. Pokud se 

 
9 MARŠÁLEK, Pavel. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018. ISBN 978-80-872-8466-7. str. 33. 

10 ONDŘEJEK, Pavel. Hodnotový pluralismus jako východisko poměřování základních práv a veřejných zájmů. In: 

Blaho, P. / Švecová, A. (eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi I. Trnava, 2013, s. 227 

a násl. 
11 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3. vyd., (Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2. 

vyd.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-395-7. str. 62 a násl. 
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brání pokroku, nemohou odrážet potřeby a stav společnosti.12 Věcný záměr c. ř. s. jako základní 

inspirační zdroj pro stanovení základních pravidel budoucí úpravy využilo rakouský civilní řád 

soudní, který sepsal Franz Klein. Tento předpis je postaven na sociální koncepci a k ní se 

v současnosti přiklání i český zákonodárce.13 

1.2.2. Ústavněprávní základ advokátských sporů 

i. Právo na spravedlivý proces a právo na přístup k soudu  

Každý právní předpis a jeho následná aplikace podléhá určitým limitům. Důležitý 

mezinárodněprávní limit představují zejména závazky České republiky vyplývající ze základních 

práv. Právo na přístup k soudu je jedním z takových limitů. Právo na přístup k soudu představuje 

procesní garanci uplatňování práv a jejich ochranu.14 V českém prostředí toto právo vychází  

z čl. 36 Listiny základ práv a svobod (dále jen ,,Listina“), přičemž Listina jej přiznává každému. 

To znamená, že právo na soudní či jinou právní ochranu je přiznáno jak fyzické, tak i právnické 

osobě. V evropském měřítku se pak opírá o čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a je tak součástí práva na spravedlivý proces (ang. Fair Hearing / Fair Trial, fr. Procès 

Equitable). Ačkoli se v těchto právních pramenech explicitně nemluví o právu na přístup k soudu, 

bylo toto právo převážně formulováno judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

,,ESLP“).15 ESLP ho dovodil již v roce 1975.16 Jeho judikatura se v následujících letech zabývala 

konformitou některých opatření realizovaných smluvními státy, jako jsou soudní poplatky, lhůty 

pro podání návrhu nebo povinné zastoupení advokátem právě s právem na přístup k soudu.17 

Součástí práva na spravedlivý proces není jen čistě právo na přístup k soudu, ale především 

efektivní přístup k soudu, kterým je zaručeno, že výsledek soudního řízení bude reálně 

vymahatelný.18  

 
12 MARŠÁLEK, Pavel. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018. ISBN 978-80-872-8466-7. str. 78.  

13 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 47 [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

14 Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. Komentáře (ASPI). ISBN 978-80-7357-305-8. 

15 HURDÍK, Jan. Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-087-6. str. 136.  

16 Rozsudek ESLP ve věci stížnost č. 4451/70 Golder proti Spojenému království. 
17 Pro podrobný přehled judikatury ESLP v těchto otázkách srov. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 

[Praha]: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. str. 630–659. 

18 Evropská úmluva o lidských právech: komentář. [Praha]: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

-365-3. str. 621. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Český zákonodárce je tedy při formulování pravidel pro soudní kontrolu konkrétních 

právních vztahů apriorně limitován právě právem na přístup k soudu. Přístup k soudu je 

empirickým jevem, jehož jednotlivými složkami lze popsat, jakým způsobem nebo s jakými 

překážkami může někdo dosáhnout toho, aby o jím předloženém problému rozhodl soud.19 

Formálními předpoklady pro realizaci práva na přístup k soudu je samotná existence soudu jakožto 

nezávislé a nestranné státní instituce a skutečnost, že osoba má možnost obrátit se na tento soud. 

Avšak i v situacích, kdy existuje formální přístup k soudu, to nemusí postačovat k tomu, aby 

konkrétní osoba dosáhla toho, že soud projedná a rozhodne jeho věc. Formální stránka přístupu 

k soudu nezohledňuje, že mezi osobami existují zásadní rozdíly a že každý disponuje jinými 

možnostmi, což způsobuje, že mají rozdílné šance na úspěch už v samotném přístupu k soudu.  

Existují obecné problémy, jako jsou náklady spojené se soudním řízením, které mnohdy 

převýší existující drobné pohledávky, nebo čas investovaný do vedení soudního řízení. Vedle toho 

jsou tu překážky související přímo s osobou a poměry potenciálního litiganta, jako jsou finanční 

situace, kompetence, znalost práva a zkušenost se soudním řízením.20 Patřičné nastavení systémů 

v oblasti rozhodování o náhradě nákladů řízení a osvobozování od soudních poplatků 

a poskytování právní pomoci jsou ty kroky, kterými je možné čelit těmto rozdílům a z toho 

vyplývajícím problémům.21 Co se týká zajištění rovné možnosti hájit svá práva jakožto jednoho 

z aspektů práva na spravedlivý proces v rovině zajištění spravedlivého přístupu k soudu, 

nalezneme jej také v judikatuře ESLP. Tento soud dospěl k závěru, že pouze formálně nastavená 

možnost uplatňovat sám svá práva u soudu není dostatečným naplněním práva na přístup k soudu. 

K jeho naplnění dojde tehdy, až stát vytvoří předpoklady pro jeho reálné materiální uplatnění.22 

Obecně lze říct, že právo na spravedlivý proces není právem jedinečné povahy, ale 

souhrnem dílčích nároků, mezi nimiž existuje jistá souvztažnost, která se vyznačuje tím, že  

dojde-li k nedostatečné implementaci jednoho z těchto nároků, bude negativně ovlivněno 

uplatnění ostatních dílčích práv jednotlivce žádajícího o právní ochranu. To platí ale také naopak. 

Vhodné standardy jednoho oprávnění pozitivně ovlivňují řádné provedení jiného (stačí analyzovat 

takový vztah mezi právem na přístup k soudům a právem na spravedlivý proces). Tato vzájemná 

působení mezi jednotlivými složkami práva na spravedlivý proces znamenají účinnou státní 

 
19 Tamtéž, str. 628. 
20 CAPPELLETTI, M. ACCESS TO JUSTICE: Comparative General Report. Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

internationales Privatrecht. 1976, roč. 40, č. 3, str. 674–675. 

21 BENÁK, Jaroslav, Petr COUFALÍK a Markéta DOSTÁLOVÁ. Bezplatná právní pomoc v České republice. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-802-1069-671. 

22 Rozhodnutí ESLP ve věci stížnosti č. A 32/79 Airay vs. Irsko. 
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(soudní) moc, která má mít pouze koherentní a systémovou povahu, jež se týká všech aspektů 

tohoto práva stejně. Soustředění činnosti státu pouze na některé prvky práva na spravedlivý proces 

vede k tomu, že toto právo není plně realizováno. 

Shrneme-li to, tak obecně by spravedlnost vždy měla být konečným cílem při realizaci 

práva, přičemž jejími složkami jsou hmotněprávní a procesněprávní spravedlnost, která pod sebe 

subsumuje nejen právo na spravedlivé rozhodnutí a právo na spravedlivý proces, ale také právo na 

přístup k soudu, zásadu rovnosti zbraní nebo zásadu veřejného projednání a rozhodnutí 

v přiměřené lhůtě.23 Co se pak týká samotného práva na spravedlivý proces, tak podle judikatury 

Ústavního soudu ČR a mezinárodního měřítka toto právo zahrnuje zejména následující složky:  

 

a) právo na přístup k soudům, tedy právo zahájit řízení před nezávislým a nestranným 

soudem; 

b) právo na průběh soudního řízení, které je v souladu s požadavky na spravedlivý 

proces; 

c) právo na spravedlivé rozhodnutí vydané nezávislým a nestranným soudem. 

 

ii. Právo na právní pomoc 

 

V Listině je právo na přístup k soudu zakotveno v čl. 36, na nějž navazuje čl. 37, který všeobecně 

garantuje základní procesní práva. Čl. 36 odst. 2 (odst. 1 se vztahuje pouze na trestní řízení) 

stanovuje „právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 

správy, a to od počátku řízení“24 a zakotvuje tak právo na právní pomoc, jež mohou jednotlivci 

využít od počátku řízení před soudem, jiným státním orgánem nebo orgánem veřejné správy 

a zahrnuje veškeré poskytování právních rad a podporu účastníka při všech druzích řízení. 

„Povinnost plynoucí státu z ústavně zaručeného práva na právní pomoc je dostatečně  

– i z hlediska obligatorního zastoupení pro řízení před Ústavním soudem – zabezpečena zákonem 

stanoveným způsobem (zákon č. 85/1996 Sb.), byť by tento způsob přinášel pro žadatele o právní 

pomoc jisté potíže (podání žádosti, osvědčení zákonem stanovených podmínek apod.). Je totiž věcí 

státu, a nikoli subjektivních představ žadatele o právní pomoc, za jakých podmínek a jakým 

 
23 HURDÍK, Jan. Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-087-6. str. 18, ke srov. MARSHALL, T. 

H., BOTTOMORE, H. Cizizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992, str. 3. 

24 Čl. 37 odst. 2 LZPS. 
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způsobem je – i nemajetným žadatelům – poskytnutí právní pomoci zabezpečeno; posuzováno 

ústavními aspekty nelze současné úpravě poskytování právní pomoci nic vytknout.“25 

V souvislosti s právem na soudní i jinou ochranu vyjadřuje princip rovnosti, a to včetně 

rovného postavení účastníků, i Ústava České republiky (dále jen ,,Ústava ČR“) v čl. 96 odst. 1. 

V tomto kontextu je často používaným pojmem rovnost zbraní (ang. Equality of Arms, fr. Égalité 

des Armes) účastníků, který ve své judikatuře vyslovil ESLP.26 Podle něj tento princip vyžaduje, 

aby každá strana v procesu měla stejnou možnost hájit své zájmy a aby žádná ze stran neměla 

podstatnou výhodu vůči protistraně. Například lze uvést rozhodnutí ve věci Artico vs. Itálie z roku 

1980 (A-37) či Artner vs. Rakousko z roku 1992, ve kterých ESLP zdůraznil, že právo na právní 

pomoc je garancí spravedlivého procesu. S ohledem na přístup ESLP a jeho pohled na rovnost 

mezi účastníky je vhodnější jeho vyjádření v Ústavě ČR (čl. 96 odst. 1), která zmiňuje rovná práva 

účastníků řízení, než zakotvení pojmu rovnosti stran. Pojem rovnost má zejména v právní praxi 

představovat skutečnou rovnost právních prostředků a možností stran. To má vést k tomu, aby 

nedocházelo k popírání faktických nerovností mezi účastníky.27 

Základní právo na právní pomoc zakládá povinnost státu vytvořit zákonné a jiné podmínky 

pro existenci a výkon advokátní profese, která tuto právní pomoc může účastníkům soudního řízení 

poskytovat. Výklad tohoto práva musí zahrnovat i efektivní dostupnost advokátních služeb, a to 

i pro osoby, které jsou nemajetné a jsou pro ně placené služby advokátní profese nedostupné. 

Účinné naplnění tohoto práva je pod kontrolou Ústavního soudu České republiky (dále jen 

,,Ústavní soud ČR“), který dodržuje dohled nad jeho aplikací. Ústavní soud ČR se k problematice 

efektivního naplnění tohoto práva vyjádřil v již zmíněném rozhodnutí ze dne 17. 3. 1998,  

sp. zn. III ÚS 296/97. Jak uvádí profesorka Macková ve své publikaci Právní pomoc advokátů 

a její dostupnost, nelze však s tímto názorem zcela souhlasit, neboť Ústava ČR výlučnou právní 

pomoc pro osoby, jež jsou z procesního hlediska v nevýhodě, zaručuje pouze v rámci trestního 

řízení, zatímco mnohé ústavní systémy evropských států tuto pomoc garantují i v rámci ostatních 

typů řízení (např. Itálie).28 Snahou zákonodárců by tak mělo být dostat českou procesní legislativu 

na úroveň té evropské, což nevyplývá pouze z mezinárodních závazků České republiky, ale i ze 

samotné podstaty fungování Evropské unie. 

 
25 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 17. 3. 1998, sp. zn. III. ÚS 296/97. 
26 Pozn. Judikatura ESLP považuje za součást práva na spravedlivý proces princip procesní rovnosti stran, který 

vyjadřuje pojmem tzv. rovnosti zbraní. 
27 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. Právo a společnost 

(C. H. Beck). ISBN 8071794570. 240 s. 

28 Tamtéž, str. 16. 
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Na činnost orgánů státní moci, tj. včetně soudů, se vztahuje jurisdikce ESLP, a proto závěry 

přijaté v rámci jeho rozhodovací činnosti jsou aplikovatelné i v rámci českých soudních řízení. 

Proto by náš právní řád měl i v rovině de lege ferenda hledat nastavení v oblasti právní pomoci 

tak, aby byla naplňována práva našich občanů, která zaručuje Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv.29 

Právo na právní pomoc je v českém civilním řízení realizováno zejména bezplatnou právní 

pomocí, jež je primárně dána ustanovením § 30 odst. 1 o. s. ř., podle nějž má účastník možnost 

žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, kdy soud zkoumá, zda u něho byly splněny 

předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků. Pokud je to třeba k ochraně zájmů 

účastníka a on podal žádost, soud mu advokáta ustanoví. Odst. 2 tohoto ustanovení uvádí, že 

„vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je 

povinné zastoupení advokátem (notářem) (pozn. autorky: např. dovolání), ustanoví mu předseda 

senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů“. Zde je ustanovení zástupce 

z řad advokátů podmíněno zájmy účastníka, tzn. že musí jít o skutkově i právně složitý soudní 

spor. Podat návrh na ustanovení zástupce je možné jak v rámci již probíhajícího řízení, tak před 

jeho samotným zahájením, tj. před podáním návrhu ve věci samé. Účastník může požádat 

o ustanovení konkrétní osoby (advokáta), a pokud tuto žádost postaví na rozumných a věcných 

důvodech, měl by mu soud v jeho žádosti vyhovět. Pokud soud žádosti o ustanovení konkrétního 

zástupce nevyhoví, je povinen toto své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit. 

Nedojde-li k tomu, soud poruší účastníkovo právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny 

stejně jako právo na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny.30 Z toho vyplývá, že se nejedná 

o povinnost soudu ustanovovat advokáta každému účastníkovi, který si o něj požádá, ale pouze 

o právo účastníka si o tuto právní pomoc požádat. Tato právní pomoc je mu přidělena pouze na 

základě splnění zákonem stanovených předpokladů. Úskalí tohoto nastavení a rozhodování 

o těchto předpokladech soudem je detailněji rozebráno v následujících kapitolách. 

V této souvislosti je také nutné zmínit, že podle současné právní úpravy mohou právní 

pomoc u nás poskytovat nejen advokáti, ale také notáři, daňoví poradci, patentoví zástupci nebo 

soudní exekutoři.31 Navrhovaná úprava ale počítá s tím, že účastníci budou mít povinnost nechat 

se zastoupit výhradně jen advokáty. 

 
29 Tamtéž, str. 115. 
30 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II ÚS 1866/20. 
31 Pozn.: U některých z těchto profesí je však omezeno věcné vymezení právních sporů, v nichž mohou poskytovat 

právní služby. 
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Pokud dojde ze strany soudu k zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce, má účastník ještě 

další možnost, jak se domoct právní pomoci. Tuto možnost poskytuje přímo Česká advokátní 

komora jakožto stavovská organizace, která podmínky pro tzv. určení advokáta stanovuje v § 18 

zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zák. č. 79/2006 Sb. (dále jen ,,zákon o advokacii“).  

Podle odst. 2 tohoto ustanovení platí: „Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení 

advokáta soudem dle zvláštních předpisů a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle 

tohoto zákona (dále jen žadatel), má právo, aby mu Komora na základě jeho včasného návrhu 

advokáta určila.“ V daném sporu může žadatel mít jen jednoho advokáta vyjma situace, kdy by 

advokát odmítl poskytovat právní služby podle § 19 zákona o advokacii. I účastníci, kteří jsou si 

vědomi, že jejich majetkové poměry nejsou takové, aby splňovali podmínky pro určení advokáta, 

nemusí žádat vyloženě o bezplatné právní služby, ale pouze o právní služby poskytované za 

sníženou odměnu (§ 18 odst. 3 zákona o advokacii).32 Splnění těchto podmínek však může být 

problematické, neboť účastník je povinen prokázat, že byl advokátem odmítnut. K odmítnutí 

potenciálního klienta může dojít z různých důvodů, a to jednak proto, že klient může subjektivně 

vidět svůj nárok jako určitou nespravedlnost, která se mu stala, zatímco advokát tento nárok 

objektivně vidí jako skutečnost, jež je v souladu s platným právem. Může se ale stát, že advokáti 

odmítají případy, které pro ně nejsou dostatečně „lukrativní“. Výběr klientů je plně v kompetenci 

advokáta nebo advokátní kanceláře, přičemž odmítnout klienta zastupovat není žádným oficiálním 

aktem. Prokázat tuto skutečnost České advokátní komoře tedy může být pro žadatele obtížné.33  

 

             

iii. Vliv ústavněprávního základu na civilní proces  

 

Na ústavní základ, vymezený výše, navazuje i účinná úprava civilního soudního řízení. Podle  

§ 3 o. s. ř. občanské soudní řízení představuje jednu ze záruk spravedlnosti a práva, slouží 

k upevňování a rozvíjení základních zásad celého soukromého práva, mezi které patří 

i spravedlnost postavená na rovnosti stran. Faktická rovnost stran má být nově zajištěna povinou 

účastí osob s právním vzděláním na obou procesních stranách civilního sporného soudního řízení. 

Rovnost stran je dále explicitně zakotvena v § 18 o. s. ř., který ji spojuje s právem jednat ve své 

mateřštině, jež přiznává všem účastníkům. Povinností soudu je zajistit účastníkům stejné možnosti 

 
32 Pravidla určování advokátů. Česká advokátní komora [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=144 

33 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. Právo a společnost 

(C. H. Beck). ISBN 8071794570. 240 s. 
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při uplatňování jejich práv.34 Správná úprava poskytnutí právní pomoci nemajetným osobám, 

tj. zajištění, aby se právní pomoc stala dostupná a došlo k odklonu od běžné praxe soudů, které 

neustanovují právního zástupce z řad advokátů, by proto pro zákonodárce při zavedení povinného 

právního zastoupení měla být stěžejní. 

Na závěr této podkapitoly zdůrazňuji, že pouze takovéto vnímání povinného zastoupení 

advokátem odůvodňuje jeho existenci v souvislosti s omezením možnosti podat žalobu. Není-li 

tohoto cíle dosaženo, stává se toto povinné zastoupení advokátem pouze omezením práva na 

spravedlivý proces, které není odůvodněno výkonem jiných hodnot důležitých pro demokratický 

právní stát. K tomu uvádím ještě jedno rozhodnutí ESLP, který v případu Waite & Kennedy proti 

Německu konstatoval, že obligatorní zastoupení advokátem sice procesní straně ztěžuje přístup 

k soudu, ale toto ztížení je ospravedlněno legitimním cílem, kterým je efektivní výkon soudní 

moci.35 

1.2.3. Teoreticko-právní základ advokátských sporů 

Občanské právo procesní je sice procesní komplementaritou ke všem odvětvím práva soukromého, 

ale jako právní vědní disciplínu ho řadíme k veřejnému právu, a to zejména proto, že jeho obsahem 

je úprava vedení soudního řízení, tj. výkon veřejné moci. Vztah mezi soukromým právem 

a občanským právem procesním vyplývá již ze samotného ustanovení § 7 o. s. ř., podle nějž 

v soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, které 

vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují jiné 

orgány. Soukromé právo má za cíl spravedlivé uspořádání vztahů mezi subjekty občanského práva. 

Cílem práce je mimo jiné na zkoumaném institutu povinného zastoupení advokátem představit, 

jak se tato spravedlivost uspořádání modifikuje v rámci civilního procesu. 

Procesní spravedlnost tedy můžeme vnímat jako proces, jenž vede k tomuto uspořádání 

vztahů. Tento pojem se ale s pojmem civilní proces nekryje – je součástí hmotného práva a pouze 

se promítá do procesních pravidel.36 ,,John Rawls ve své Teorii spravedlnosti37 klade základ 

odlišování tří typů procesní spravedlnosti se zdůrazněním vazby na výsledek fungování práva:  

1. perfektní procesní spravedlnost zahrnuje případy, kdy právní procedura plně garantuje 

spravedlivý výsledek; 2. imperfektní procesní spravedlnost maximalizuje pravděpodobnost 

 
34 Tamtéž, str. 113. 
35 Rozsudek ESLP ze dne 18. 2. 1999, stížnost č. 26083/94. 
36 HURDÍK, Jan. Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-087-6, str. 136.  

37 RAWLS, John. A theory of justice. Harvard University Press, 2005. ISBN 181509797, str. 73. 
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dosažení spravedlivého výsledku, avšak negarantuje ji; 3. ‚,čistá‘ procesní spravedlnost je bez 

vazby (závislosti) svého uplatnění na výsledek.38 Snahou legislativy i justice v praxi je naplnění 

předpokladů pro perfektní procesní spravedlnost, kdy účastníci proti sobě stojí v rovném postavení 

s rovnými zbraněmi. Těmito zbraněmi se však nemyslí tvrzené skutečnosti, argumenty či důkazní 

prostředky, které jsou objektivně dány, ale právní znalosti a možnosti konzultace s osobou práva 

znalou, jak tyto skutečnosti, argumenty a důkazní prostředky v průběhu řízení efektivně uplatnit. 

Neboť to, kdo má jaké důkazní prostředky či argumenty, je v daném případě ad hoc skutečností 

a nelze na ní stavět teoretický základ procesní spravedlnosti. Stejná možnost konzultace 

s advokátem, jak tyto důkazní prostředky použít nebo jak postavit argumentaci v určitém sporu, 

staví obě strany sporu do rovného postavení. 

Advokátský spor je institut, který má být zakotven v nově chystané právní úpravě  

c. ř. s. Tato úprava, stejně tak jako současný o. s. ř., bude upravovat pouze sporná nalézací řízení 

a bude počítat se subsidiárním použitím c. ř. s. pro předpisy upravující ostatní druhy řízení. 

Nalézací řízení je jedním z druhů civilního procesu, a to vedle řízení vykonávacího, 

insolvenčního, zajišťovacího a rozhodčího. Někteří právní teoretici však k základním druhům 

řízení řadí pouze řízení nalézací a vykonávací. Cílem nalézacího řízení je dojít k rozhodnutí, 

kterým soud vyslovuje, co je právem či právo vytváří, a to ve smyslu právního vztahu. Výsledkem 

nalézacího řízení je autoritativní rozhodnutí, jež je obvykle následně realizováno ve vykonávacím 

řízení. Přičemž samotný výkon práva není součástí nalézacího řízení. Toto řízení se tradičně 

rozděluje na řízení sporné a nesporné. V právní teorii existuje několik přístupů k tomu, jak a na 

základě kterých kritérií od sebe odlišit sporná a nesporná řízení. Nejznámější teorie uvádí, že 

k odlišení dochází podle toho, zda soud vydává deklaratorní či konstitutivní rozhodnutí, přičemž 

deklaratorní rozhodnutí jsou typičtější pro sporná řízení a konstitutivní, která pak představují 

právní skutečnosti, pro řízení nesporná. Nemusí tomu tak být ale vždy, a proto se často 

procesualisté více přiklánějí k teorii rozdělení na základě primární funkce řízení. Řízení sporná 

mají totiž zejména reparační funkci, kdy je cílem soudního řízení napravit již vzniklý právní spor. 

Naopak řízení nesporná mají spíše funkci preventivní, kdy se prostřednictvím konstitutivních 

rozhodnutí snaží upravit danou oblast či věc, která je předmětem řízení, do budoucna. Nesporná 

 
38 HURDÍK, Jan. Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-087-6, str. 11. 
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řízení jsou pak samostatně upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále 

jen ,,ZŘS“).39 To se zavedením c. ř. s. nezmění.40  

Z uvedeného je patrné, že tyto druhy řízení mají svá specifika. K těm patří i hlavní zásady, 

jimiž jsou řízení ovládána. Jak již bylo uvedeno, u sporných řízení jsou jimi zásada dispoziční 

a zásada projednací.41 Zásada projednací, která znamená to, že soud v průběhu řízení projednává, 

co je mu účastníky předloženo, souvisí se skutečností, že v civilním procesu se poskytuje ochrana 

subjektivním právům a oprávněným zájmům nositele, jenž se této ochrany domáhá. Lze tedy 

předpokládat, že tato osoba zná nejvíce své zájmy a jako jediná může nejlépe 

 využít vhodné prostředky za účelem jejich právní ochrany. Předmět žaloby proto 

vymezuje žalobce, a to v souladu s dispoziční zásadou, přičemž k tomu uvádí skutková tvrzení 

a relevantní důkazy. Bez nich by soud nemohl činit svoji rozhodovací činnost, která spočívá v tom, 

že vyhledává patřičné právní normy, jež na předložené skutečnosti dopadají. Tento postup vede 

k tomu, že strany mají možnost obeznámit se s právním názorem soudu a podle něj pak vést svou 

právní argumentaci. Zde je tedy namístě otázka, kdo má odpovědnost za shromáždění skutkové 

matérie, která je zapotřebí k rozhodnutí sporu, a kdo má odpovědnost za tzv. úplné zjištění 

skutkového stavu. Při kodifikaci této odpovědnosti je na zákonodárci, komu jí uloží, a to zda 

výlučně jen soudu, či naopak výlučně procesním stranám, případně nastaví jejich vzájemnou 

kooperaci. V historii se tento přístup měnil, většinou podle situace, zda se zákonodárce přikláněl 

k tomu, že jsou procesní strany dostatečně způsobilé ke správnému a úplnému objasnění 

skutkového stavu, či nikoli. A dále zda byl zákonodárce nakloněn pojetí civilního procesu, jehož 

cílem bylo kromě soukromého zájmu strany i veřejný zájem, tj. když úplné objasnění skutkového 

stavu neponechával na procesních stranách právě proto, že podle něj jsou cíle procesu veřejným 

 
39 Pozn.: Zákonodárce záměrně použil označení o zvláštních řízeních soudních, a nikoli o nesporných řízeních, neboť 

uvedený předpis neupravuje všechna nesporná řízení. Např. rejstříková řízení, která lze taktéž subsumovat pod 

kategorii nesporných řízení, nalezneme samostatně upravena v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. 
40 WINTEROVÁ, Alena. a MACKOVÁ, Alena., Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1. str. 39. 

41 Pozn.: Tím jsou myšleny zásady, které jsou typické pro sporná řízení. Dále jsou sporná řízení ovlivněna celou řadou 

dalších zásad, které jsou typické pro řízení před soudem (např. zásada rovnosti, zásada ústnosti, zásada veřejnosti 

atd.). 
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zájmem. Odpovědí na otázku, jak má být tedy tato odpovědnost rozdělena, je právě zavedení 

projednací a vyšetřovací zásady.42 

Zásada projednací a dispoziční spolu bezesporu souvisí. Dispoziční zásada byla postupně 

formulována pod vlivem další zásady, kterou je zásada materiální pravdy a která je primárně 

založena na ideji právního zájmu. Podle ní je procesní iniciativa v rukou toho, kdo uplatňuje svůj 

nárok či brání svůj právní zájem.43 Spojujeme ji právě se sporným řízením, neboť to se zahajuje 

zásadně na návrh účastníka řízení a pouze zde je předmět a průběh řízení vymezen jeho návrhem.44 

Právě tato zásada představuje specifickou vlastnost civilního procesu a jeho odlišení od procesu 

trestního či správního, neboť u nich nikde nenalezneme takovou volnost a možnost dispozice 

účastníka. Civilní právo je naopak ve všech rovinách postaveno na dispoziční autonomii jeho 

subjektů, dispoziční zásada uplatňovaná v civilním procesu má svůj ekvivalent i v rámci 

občanského práva hmotného, kde se u jeho subjektů uplatňuje autonomie vůle. Důvod, proč 

dispozitivnost v rukou účastníků či subjektů práva nalezneme pouze v občanskoprávních vztazích, 

je dán právě jejich rovným postavením.45 

Věcný záměr c. ř. s. se snaží tzv. očistit dispoziční zásadu, která dominuje i v současné 

právní úpravě, od tzv. přeživších socialistických prvků a nepřebírá ji zcela v takové podobě, jakou 

ze soudní praxe známe dnes. To lze vidět i na samotném zahájení řízení, při němž věcný záměr  

c. ř. s. upouští od současné možnosti dané § 35 o. s. ř., kdy k zahájení řízení mohlo dojít v zákonem 

stanovených případech i na základě návrhu podaného státním zástupcem. To, jak zákonodárce 

uvádí, bylo neslučitelné se základní povahou civilního sporného řízení, neboť stavělo na aktivitě 

stran, která je motivována protichůdnými zájmy na výsledku sporu. Tento zájem však u státního 

zástupce, resp. státu není. Proto v návrhu nové úpravy byla tato možnost vypuštěna. Co se týká 

možnosti zahájení zákonem vymezeného okruhu řízení Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, tak ta zůstala zachována, avšak s tím, že je upravena již zákonem č. 201/2002 Sb., 

o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Není proto zapotřebí, aby tato možnost 

byla znovu upravena i civilním procesním kodexem.  

 
42 SEDLÁČEK, Radim. Dispoziční zásada a její uplatnění v civilním procesu [online]. Brno, 2006 [cit. 2022-02-08]. 

Diplomová práce. Právnická fakulta, Masarykova univerzita. 
43 WINTEROVÁ, A. a MACKOVÁ, A., Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1. str. 79. 

44 STEINER, Vilém., Základní otázky občanského práva procesního, Praha: Academia, 1980, str. 18. 
45 SEDLÁČEK, Radim. Dispoziční zásada a její uplatnění v civilním procesu [online]. Brno, 2006 [cit. 2022-02-08]. 

Diplomová práce. Právnická fakulta, Masarykova univerzita. 
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Tyto snahy zákonodárce lze zaznamenat i na pojetí dalších procesních úkonů, např. práva 

žalobce disponovat s žalobou, tj. vymezení předmětu sporu. Podle současné úpravy je změna 

žaloby ze strany žalobce podmíněna souhlasem soudu. Nově by však tato podmínka pro změnu 

žalobního petitu měla být vypuštěna a nahrazena podmínkou souhlasu žalovaného se změnou. 

Tento krok se zdá být logický, neboť po zahájení řízení by již měl mít žalovaný možnost vyjádřit 

se ke změnám v žalobním petitu. Návrh pouze zachovává možnost připustit změnu petitu soudem 

v případě, že by žalovaná strana vyjádřila nesouhlas s touto změnou, avšak změnou by řízení 

nebylo zatíženo a nikterak by se neprotáhlo.46 Jak je vidět, tak zákonodárce se snaží podnítit 

a posílit procesní aktivitu stran, proto je vhodné, aby i povinné zastoupení advokátem platilo pro 

obě strany. Advokát by pak v takovéto situaci mohl dostatečně vysvětlit svému klientovi následky 

změny žaloby a představit mu výhody a nevýhody jeho stanoviska k této změně. 

1.2.4. Legislativní základ advokátských sporů 

Věcný záměr c. ř. s. problematiku advokátských sporů zařazuje do obecné úpravy zastoupení. To 

souvisí i s již uvedeným základním právem osob na právní pomoc. V této rovině rozumíme 

zastoupením vztah mezi zástupcem a zastoupeným, které vnímáme čistě jako zastoupení procesní. 

Tento vztah se nevztahuje pouze na zástupce a zastoupeného, ale představuje i vztah mezi nimi 

a soudem či jinými osobami, které jsou na řízení účastny.47 Na úpravu zmocnění nemá zavedení 

advokátských sporů vliv, neboť i v případech, kdy bude účastník povinně zastoupen advokátem, 

nebude vyloučeno, aby byl zastoupen i zmocněncem, se kterým se může dostavit k soudu. Pokud 

by došlo k rozporu mezi prohlášením účastníka (povinně zastoupeného advokátem) a prohlášením 

zmocněnce, bude soud přihlížet k prohlášení účastníka.48 

Legislativní základ advokátských sporů bude v budoucnu ukotven v civilním řádu 

soudním. Věcný záměr c. ř. s. prozatím počítá s následujícím zněním: 

  

 
46 LAVICKÝ, Petr. a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie [online]. 

2018, (č. 4) [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vecny-zamer-civilniho-radu-soudniho-

z-pohledu-advokacie 

47 STILLER, Marek. Advokátské procesy v civilním soudním řízení. Brno, 2019. Diplomová práce. Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita. str. 21. 

48 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 154 [cit. 16. 11. 2018]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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„Strany jsou povinny nechat se zastoupit advokátem (advokátský spor), s výjimkou řízení před 

okresními soudy a v řízení o rekursu proti usnesení okresního soudu v takové věci.“ 

  

„V řízení o žalobě na obnovu a pro zmatečnost jsou strany povinny nechat se zastoupit vždy bez 

ohledu na hodnotu předmětu sporu.“ 

 

„Strana, která má právnické vzdělání potřebné pro výkon advokacie, nebo za kterou jedná 

taková osoba, nemusí být zastoupena.“49 

 

 

 Jak věcný záměr c. ř. s. uvádí, i nadále se počítá s oproštěním od jednotnosti řízení 

a zachováním rozlišování sporného a nesporného řízení, vedle toho i řízení nalézacího 

a exekučního, a proto je nutné vymezit věcnou působnost tohoto ustanovení. Podle legislativního 

návrhu se povinné zastoupení advokátem bude vztahovat na všechna sporná řízení vyjma těch, 

která jsou podle věcné příslušnosti projednávána před okresními soudy. Nově je opět do civilního 

procesního kodexu zaveden institut rekursu, který je řádným opravným prostředkem proti usnesení 

soudu prvního a druhého stupně. Výjimku z povinného zastoupení advokátem věcný záměr  

c. ř. s. vztáhl kromě řízení před okresním soudem ještě i na řízení před krajským soudem 

o podaném rekursu proti usnesení vydaném právě v této věci, jež byla rozhodována prvoinstančně 

před okresním soudem. 

 Vládní návrh v této věci uvádí logickou strukturu: bylo by nesmyslné, aby účastník řízení, 

který vede spor, v němž bylo vydáno okresním soudem usnesení, proti němuž je přípustný rekurs 

a účastník tento opravný prostředek podá, se tento musel nechat povinně zastoupit advokátem jen 

za účelem rekursního řízení. To by pak šlo proti smyslu zavedení advokátských sporů, které mají 

řízení zjednodušit a zrychlit. Navíc by to pro účastníka řízení znamenalo vynaložení dalších 

nákladů a demotivovalo by jej to od podání opravného prostředku, kterým by se mohl domáhat 

nápravy i zjevného pochybení soudu.50 Nelze ale generalizovat, že by se povinné zastoupení 

advokátem nevztahovalo celkově na prvoinstanční řízení. Jeho aplikace se naopak rozšiřuje 

z dosavadního uplatnění pouze v dovolacím řízení na řízení všech instancí. Vládní návrh totiž 

 
49 Tamtéž, str. 155. 
50 Tamtéž, str. 154. 
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explicitně výjimku pro povinné zastoupení vztahuje na řízení před okresními soudy. Pro 

prvoinstanční řízení před krajským soudem tak tato výjimka neplatí. Jak uvádí věcný záměr 

c. ř. s., kritériem pro stanovení této výjimky byla hodnota a náročnost sporu, kdy věci s nižší 

hodnotou či věci s menší náročností, jež jsou projednávány před okresními soudy, podle 

zákonodárce nevyžadují, aby byl účastník řízení povinně zastoupen advokátem. Naopak pro 

účastníky sporů komplikovanějších a hodnotnějších, které jsou v první instanci projednávány před 

soudy krajskými, již bude stanoveno povinné zastoupení advokátem. Nově budou krajské soudy 

jako soudy první instance příslušné pro tyto spory:  

• u nichž hodnota předmětu řízení přesahuje 50 000 Kč, pokud nepůjde o spor, k jehož 

projednání jsou výlučně příslušné okresní soudy;  

• z ochrany osobnosti člověka a nároků s tím souvisících;  

• jež se týkají věcných práv k nemovitým věcem a k obchodnímu závodu (dále pak zůstává 

příslušnost krajských soudů pro spory ze směnek, šeků a jiných cenných papírů);  

• z ochrany práv k duševnímu vlastnictví;  

• z ochrany práv proti nekalé soutěži;  

• jež se týkají ochrany názvu, pověsti a soukromí právnické osoby;  

• jež se týkají statusových a jiných otázek právnických osob.  

 

Věcný záměr c. ř. s. sice upřednostňuje tuto variantu, avšak nabízí i druhou variantu, a to pro 

případ, že by se zákonodárce rozhodl hodnotové kritérium vypustit, přičemž druhá varianta 

kopíruje současnou úpravu příslušnosti okresních a krajských soudů jakožto soudů prvního stupně. 

Důvodem hodnotového kritéria pro omezení věcné působnosti je mimo jiné snaha 

vyvarovat se nadužívání a zneužívání advokátských sporů a s tím souvisejícího institutu 

ustanovování bezplatné právní pomoci. 

Odst. 2 navrhovaného znění však ukazuje, že tato kritéria se neuplatní u žaloby na obnovu 

řízení a žaloby pro zmatečnost. V těchto případech se jedná o mimořádné opravné prostředky, 

které představují prolomení právní moci a s ní související právní jistoty. Už z povahy těchto 

opravných prostředků vyplývá, že se jedná o instituty příliš složité na to, aby je u soudu 

uplatňovaly osoby bez právního vzdělání samostatně, proto jejich podání bude podmíněno vždy 

povinným zastoupením advokátem.  

Zavedení advokátských sporů v praxi v podstatě představuje pouze rozšíření dosavadního 

modelu povinného právního zastoupení v dovolacím řízení. Tento nastavený systém pouze 

rozšiřuje vymezení sporů, na které se bude vztahovat, což vyplývá i z odst. 3, který na zavedené 
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advokátské spory aplikuje i dnes již známou výjimku pro osoby, jež mají právní vzdělání. Osoby, 

které mají právní vzdělání, tedy nemusí vyhledávat povinně jinou osobu s právním vzděláním 

k tomu, aby je zastupovala, a to platí i pro právnické osoby, za které jednají osoby s právním 

vzděláním. Smyslem povinného zastoupení je rovné postavení stran – je-li tedy jedna strana 

zastoupena advokátem a druhá má právní vzdělání, je hypoteticky tato rovnost zajištěna.51 

Hypoteticky proto, že na jedné straně bude vystupovat osoba, která prokázala svoje znalosti 

a dovednosti v rámci advokátní zkoušky, tj. měla by mít zkušenosti i ze soudní praxe, a na druhé 

straně bude stát osoba, která má sice právní vzdělání (vystudovala jednu ze čtyř právnických fakult 

v České republice s oborem Právo a právní věda), avšak nemusí se této oblasti vůbec věnovat či 

mít jakékoliv praktické zkušenosti s tím, jak soudní řízení probíhá. 

Věcný záměr c. ř. s. se snaží vyvarovat právních mezer a upravit možné nastalé situace 

a komplikace, které by v průběhu advokátských sporů mohly vzniknout. Vzhledem k tomu, že 

v řízení, kde účastník musí být povinně zastoupen advokátem, takže bez něj nemůže učinit žádný 

procesní úkon, musí zákonodárce počítat se situacemi, kdy i přesto, že strana původně advokáta 

měla, tak z nějakých důvodů o něj přišla (např. když advokát účastníka v průběhu řízení zemře, 

stane se v průběhu řízení nezpůsobilým atd.). V takovém případě může dojít k situaci, kdy 

účastníkovi běží např. lhůta pro podání opravného prostředku, ale on jej nemůže podat sám bez 

advokáta, přičemž ten jej nepodá z výše uvedených důvodů. V takovéto situaci je zapotřebí, aby 

právní úprava poskytovala účastníkům, kteří takto ztratili advokáta, ochranu na nezbytně dlouhou 

dobu. Za tímto účelem je stanoveno ve věcném záměru c. ř. s., že v takovém případě soud řízení 

přeruší a dá účastníkovi prostor k udělení procesní plné moci novému advokátovi. Toto přerušení 

nastává ex lege, a nikoli až na základě rozhodnutí soudu.52 

Ačkoli věcný záměr c. ř. s. explicitně neuvádí následky vady, jež spočívá v absenci 

advokáta v řízeních, na které se vztahuje povinnost být jím zastoupen, je nutné chápat povinné 

zastoupení advokátem jako podmínku řízení53, jejíž nedostatek bude zásadně zhojitelný. Učiní-li 

v takovémto řízení strana procesní úkon, musí tento být buď následně opakován advokátem, anebo 

 
51 Tamtéž, str.155. 
52 Tamtéž, str. 156. 
53 Pozn. autorky: Věcný záměr zavádí terminologickou změnu, kdy pojem ,,podmínky řízení“ má být nově nahrazen 

výstižnějším termínem ,,procesní podmínky“. 
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se k němu nebude přihlížet.54 Nedojde-li však ke zhojení tohoto nedostatku v podmínkách řízení, 

soud žalobu odmítne.55 

Abych shrnula tuto část, popsaný legislativní základ zákonného ukotvení povinného 

právního zastoupení a účel jeho zavedení mají jasný cíl, kdy se zákonodárce snaží zajistit řádnou 

přípravu složitějších soudních sporů tak, aby již před jejich zahájením byly formulovány řádným 

a profesionálním způsobem a tím tak docílit zefektivnění činnosti soudního aparátu a dojít 

k reálnějšímu naplnění principu rovnosti stran. Je třeba jasně zdůraznit, že rozebrání potenciálního 

soudního sporu advokátem ještě před zahájením samotného řízení umožní jistou selekci případů 

na ty, které mají právní význam, a na ty, jež jsou zjevně bezúspěšné. Soudy by tak měly mít prostor 

hledat v těchto občanskoprávních sporech tu nejspravedlivější cestu řešení, a to v přiměřené lhůtě. 

  

 
54 ZOUFALÍK, František. Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), str. 13. 

55 Pozn. autorky: V celém věcném záměru je nahrazeno zastavování řízení odmítáním žaloby. Současná právní úprava 

zná a využívá oba instituty, podle zákonodárce však mezi nimi není z hlediska jejich právní povahy žádný rozdíl, 

neboť oba představují procesní rozhodnutí, tj. usnesení, kterými soud dává najevo, že se meritem věci nebude zabývat. 

Zákonodárce tedy upustil od rozlišování těchto institutů a přiklonil se k užívání pouze institutu odmítnutí žaloby 

s odkazem na jiné nám blízké civilní řády soudní. 
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2. Komparace 

Zavedení advokátských sporů nepředstavuje zcela novou legislativní situaci, ať už na 

problematiku pohlížíme z globálního hlediska, kdy tento institut můžeme nalézt jak 

v anglosaských státech, tak i v mnoha evropských státech s kontinentální právní kulturou. Úplnou 

novinkou není povinné zastoupení advokátem ani na našem území, kde v minulosti už bylo 

součástí našeho právního řádu, a dokonce i dnes jej v určité formě nalezneme v rámci dovolacího 

řízení či řízení o ústavní stížnosti. 

2.1. Historické hledisko komparace 

Do roku 1781 byly normy upravující civilní proces obsaženy v rámci jednoho kodexu spolu 

s normami o řízení trestním. V zásadě se tato řízení od sebe nijak výrazně nelišila.56 Za první 

přelom v rámci dějin civilního procesu je možné vnímat právě uvedený rok 1781, kdy došlo 

k jeho osamostatnění, a to v podobě Josefínského soudního řádu. Z něho pak vychází základní 

procesní principy užívané dodnes. Jedním z nich je i projednací zásada, která přenáší procesní 

aktivitu na účastníky řízení. 

Obecně jsou pak počátky moderního procesního civilního práva na našem území spojovány 

s tzv. „velkou procesní reformou (Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen 

Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 22), k níž došlo v bývalém Rakousku 

v polovině 90. let 19. století. Jejím páteřním předpisem byl zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním 

řízení v občanských rozepřích právních (pozn. autorky dále jen ,, CŘS 1895“), jenž byl při vzniku 

Československa recipován (čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého) a na území našeho státu platil až do konce roku 1950, tedy více než 50 let.“57 

Vedle toho byly přijaty ještě dva důležité procesněprávní předpisy, a to zákon č. 111/1895, ř. z., 

o vykonávání soudní moci a o příslušnosti řádných soudů v občanských věcech právních  

– tzv. jurisdikční norma, která byla doprovázena vlastním uvozovacím zákonem, a zákon 

č. 79/1896, ř. z., o řízení exekučním a zjišťovacím (exekuční řád). Přičemž tyto tři nově vzniklé 

kodexy představovaly celou uvedenou procesní reformu.58 

 
56 SCHELLE, Karel. a TAUCHEN Jaromír., ed. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 2015-. ISBN 978-80-7380-715-3. str. 63. 

57 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 13 [cit. 16. 11. 2018]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

58 STILLER, Marek. Advokátské procesy v civilním soudním řízení. Brno, 2019. Diplomová práce. Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita.  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Uvedený CŘS 1895 hned v úvodních ustanoveních upravoval problematiku zastoupení. 

V ustanovení § 26 bylo zakotveno fakultativní zastoupení procesních stran, kdy účastníci mohli 

využít k provádění procesních úkonů zmocněnce. Přičemž „zastoupení zmocněncem nevylučuje 

ani v těch případech, v nichž jest nařízeno zastoupení advokátem, aby se strana dostavila k soudu 

se svým zmocněncem a tam vedle něho činila ústní prohlášení.“59  Při pohledu zpět do 

podkapitoly, která vymezuje legislativní základ, můžeme vidět, že věcný záměr c. ř. s. toto 

ustanovení identicky převzal. Následující § 27 upravoval advokátské spory, přičemž podle tohoto 

ustanovení byla povinnost mít právního zástupce pro řízení před sborovými soudy první stolice, 

před samosoudci, kteří vykonávají soudní pravomoc u těchto sborových soudů, a před všemi soudy 

vyšší stolice. Při srovnání s dnešní soudní soustavou se tak povinné zastoupení advokátem 

vztahovalo na řízení před krajskými soudy, a to včetně řízení ve věcech, v nichž krajský soud 

rozhoduje samosoudcem, a z formulace „přede všemi soudy vyšší stolice“ pak i před vrchními 

soudy a Nejvyšším soudem. Z toho vyplývá, že u řízení před okresními soudy se obligatorní 

zastoupení advokátem neuplatňovalo.60 „Tehdy fungovaly vedle okresních soudů i tzv. městské 

delegované okresní soudy. Z uvedeného vyplývá, že možnost vystupovat před soudem samostatně 

bez profesionálního zastoupení bylo možno pouze v řízení, které v první instanci přísluší soudu 

okresnímu nebo městskému delegovanému okresnímu soudu.“61 Tyto soudy však měly omezenou 

věcnou příslušnost u peněžitých sporů, kde horní hranicí pro konání sporu před okresním soudem 

byla částka ve výši 15 000 Kč.62 I zde můžeme vidět jistou podobnost s aktuálně navrhovanou 

úpravou.  

Autorem uvedeného kodexu byl Franz Klein, tehdejší ministr spravedlnosti Předlitavska 

a právní teoretik, který přišel s tzv. sociální koncepcí civilního procesu, kdy je pro výsledek řízení 

stěžejní nejen procesní aktivita stran, ale také postavení soudu, který nese odpovědnost za to, že 

spor skončil rozsudkem, jenž je v souladu s hmotněprávními předpisy. Pouze takto nastavený 

systém může docílit právní jistoty a sociálního smíru.63 Na svou dobu představovala jurisdikční 

norma velmi moderní a pokrokový kodex. Stejně jako dnes se povinné zastoupení advokátem 

u dovolacího řízení nevztahuje na osoby, které mají právní vzdělání, nebo na osoby s právním 

 
59 Viz § 26 CŘS 1895. 
60 STILLER. Marek, Advokátské procesy v civilním soudním řízení. Brno, 2019. Diplomová práce. Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita. 

61 Tamtéž, str. 54. 
62 Viz § 49 CŘS 1895. 
63 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, ©  

2017, str. 13 [cit. 16. 11. 2018]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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vzděláním, jež jednají za právnické osoby, tak i v rámci CŘS 1895 byla stanovena výjimka 

z obligatorního zastoupení advokátem, která byla zakotvena v § 28, podle nějž „advokáti, notáři 

a osoby, k vykonávání soudcovského úřadu způsobilé a u soudu zaměstnané, nepotřebují, když 

jsou stranami v některém sporu, zastoupení advokátem ani v první ani ve vyšší stolici. Jestliže by 

takováto strana byla za procesu stižena disciplinárním trestem, záležejícím ve škrtnutí ze seznamu 

advokátů, v sesazení z úřadu, v přeložení na odpočinek nebo propuštění ze služby, musí si 

ustanoviti advokáta pro další řízení, pokud je v něm nařízeno zastoupení advokátem. Řízení se 

k vůli tomu nepřeruší.“64 

V této části se hodí zmínit ještě ustanovení § 29 CŘS 1895, podle nějž ve sporu, kde se 

neuplatňuje obligatorní zastoupení advokátem a hodnota sporu nepřesahuje částku 5 000 Kč, může 

být zmocněncem každá svéprávná osoba; přesahuje-li však hodnota sporu částku 5 000 Kč a jsou-

-li v místě, kde sídlí alespoň dva advokáti, mohou být zmocněncem pouze advokáti. V návaznosti 

na toto pravidlo odst. 2 uvedeného ustanovení upravuje problematiku pokoutnictví, kdy osoby, 

které jsou soudci známé jako tzv. pokoutníci, tj. osoby, které neoprávněné obstarávají právní 

záležitosti jiného za účelem zisku, nemohou být na základě rozhodnutí soudce připuštěny jako 

zmocněnci jiných osob k soudnímu jednání či provedení procesních úkonů. Proti takovémuto 

rozhodnutí soudu pak nebylo možné podat žádný opravný prostředek. 

Po vzniku První republiky a přijetí zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného 

státu československého, tzv. recepční normě 1918, byly převzaty do československého právního 

řádu normy tehdejšího Rakousko-Uherska, a to včetně všech výše zmíněných norem  

tzv. velké procesní reformy.65 Záměrem legislativců bylo zachovat právní kontinuitu. V nastavení 

advokátských sporů, tak jak je upravoval CŘS 1895, měl pokračovat i vládní návrh CŘS z roku 

1937, jehož autorem byl Václav Hora a který v § 25 stanovoval povinné zastoupení stran 

advokátem pro řízení před krajskými soudy a všemi soudy vyšší stolice. 

Z komparace těchto dvou norem v oblasti úpravy problematiky advokátských sporů je 

patrné, že významově jsou téměř shodné a odlišnosti se odvíjí pouze od jiné struktury soudní 

soustavy. 

  

 
64 Viz § 28 CŘS 1895. 
65 VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon: pokus o opožděný komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-185-9., str. 50. 
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CŘS 1895  

§ 27 

Před sborovými soudy první stolice, před samosoudci, kteří jsou povoláni u těchto sborových 
soudů k výkonu soudní pravomoci [podle § 7 a) j. n.], a přede všemi soudy vyšší stolice se musí 
dáti strany zastupovati advokáty (proces advokátský). 

Tento předpis se nevztahuje na řízení první stolice ve věcech manželských, na první rok, a pokud 

zákon tento nic jiného neustanovuje, také ne na ty procesní úkony, které se konají před soudcem 
dožádaným nebo soudcem, jenž dostal příkaz, před přednostou soudu nebo předsedou senátu; 
předpis tento neplatí také pro prohlášení a úkony, jež jest předsevzíti v soudní kanceláři. 

Právo finanční prokuratury k zastupování zůstává nedotčeno i v těch případech, v nichž jest 
nařízeno, aby strany byly zastoupeny advokáty.66 

 

CŘS 1937 

§ 25 

Povinnost stran dáti se zastupovati advokáty. 

(1) Strany jsou povinny dáti se ve sporech zastupovati advokáty před krajskými soudy a přede 
všemi soudy vyšší stolice (spor advokátský). 

(2) Povinnosti této nemají, jde-li o věci manželské v první stolici, dále vůbec při prvém roku, 
před soudcem dožádaným nebo z příkazu činným, pokud tento zákon neustanovuje jinak, před 
přednostou soudu nebo předsedou senátu v případech § 459, odst. 3, jakož i při úkonech a 
prohlášeních v soudní kanceláři. Rovněž jsou strany i ve sporech advokátských oprávněny k 
tomu, aby při ústním jednání bez advokáta sjednaly smír, uznaly sporný nárok nebo se ho 
vzdaly. 

(3) Zástupčí právo finanční prokuratury zůstává nedotčeno i ve sporech naznačených 
v odstavci 1.67 

 

 

Nově zavedenou výjimkou ve vládním návrhu CŘS 1937 však byla možnost procesních 

stran učinit samostatně v rámci konání ústního jednání některé procesní úkony, jako jsou sjednání 

 
66 § 27 zákona č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 

67 § 25 vládního návrhu československého civilního řádu soudního z roku 1937 
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soudního smíru, uznání sporného smíru či se jeho vzdání, a to i v případech, kdy jinak bylo 

stanoveno povinné zastoupení advokátem.  

 

 

CŘS 1895  

§ 28 

Advokáti, notáři a osoby, k vykonávání soudcovského úřadu způsobilé a u soudu zaměstnané, 
nepotřebují, když jsou stranami v některém sporu, zastoupení advokátem ani v první, ani ve vyšší 
stolici.68 

CŘS 1937 

§ 26. 

Kdo nemusí býti v advokátských sporech zastupován advokátem. 

(1) Advokátem nemusí býti zastupováni soudcové z povolání, státní zástupci, advokáti, veřejní 
notáři, vysokoškolští profesoři práv, osoby způsobilé vykonávati úřad soudcovský, advokacii 
nebo veřejné notářství, a to nejen ve svých vlastních sporech, nýbrž ani jako zmocněnci ve 
sporech svého manžela, nebo jako zákonní zástupci svých nesvéprávných dítek, poručenců 

a opatrovanců, nebo podstat svěřených soudem jejich správě. 

(2) Soud může i osobám jmenovaným v odstavci 1, nejsou-li advokáty, naříditi, aby si ustanovily 
pro další řízení advokáta, jeví-li projednávání bez advokáta nepříznivý vliv na postup jednání. 
Proti tomuto nařízení není opravného prostředku. 

(3) Okolnostmi uvedenými v odstavci 2 se řízení nepřeruší.69 

 

   

 Jak je patrné z výše uvedené komparační tabulky vládní návrh počítal i s rozšířenějším 

výčtem osob, na nějž by se povinnost být zastoupen advokátem nevztahovala. 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu CŘS 1937 konstatovala, že „zásadou o nuceném 

zastupování nebylo hnuto přesto, že v novější době ozývají se v literatuře ostré hlasy proti 

zákonnému stanovení povinnosti stran dáti se zastupovati advokáty. Osnova, podržujíc tuto 

zásadu, nečiní tak ovšem snad proto, aby bylo zaručeno jakési hmotné zabezpečení stavu 

advokátského, nýbrž činí tak v zájmu soudnictví samého. Neboť není pochybnosti o tom, že 

součinnost advokátů může přispěti značně jak k usnadnění celého jednání, tak i k nalezení 

 
68  § 28 zákona č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 

69  § 26 vládního návrhu československého civilního řádu soudního z roku 1937 
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správného rozhodnutí. Při tom ovšem nutno předpokládati, že advokáti také jen v tomto smyslu 

svou součinnost budou chápati a ji vyvíjeti. Z druhé strany ovšem nelze na této zásadě lpěti 

bezvýjimečně; dlužno od ní upustiti tam, kde lze dosáhnouti vzpomenutého účelu v tom kterém 

případě i bez součinnosti advokátovy, a kde by strany, jsouce přes to nuceny dáti se zastupovat 

advokátem, mohly právem toto donucování pociťovati jako omezování své osobní volnosti.“70 

Vládní návrh CŘS z roku 1937 nakonec nebyl přijat a v souvislosti s poválečným 

politickým a společenským nastavením se české právo orientovalo na Sovětský svaz, a to včetně 

práva procesního. Vzhledem k tomu, že socialistické právo bylo postaveno na odlišných 

principech než dosavadní civilní procesní právo, došlo k odstranění institutu povinného zastoupení 

advokátem: „Pro socialistické procesní právo bylo povinné zastoupení advokátem nepřijatelné, 

a to z důvodů ryze ideologických: ‚advokáti ve své převážné většině byli exponenty vládnoucí 

buržoazie‘, a proto‚ znamenalo ustanovení o nuceném zastupování účastníků advokáty ve svých 

důsledcích hmotnou podporu vykořisťovatelské třídy.“71 

Po roce 1948 tak v důsledku politických změn, které vedly ke snaze o tzv. zlidovění 

soudního řízení, došlo k odstranění povinného zastoupení advokátem z platné právní úpravy 

a k jejímu nahrazení všeobecnou poučovací povinností soudu, a to právě zákonem  

č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, a poté občanským soudním řádem z roku 1950. Jedním 

z faktorů, jenž vedl k této záměně, byla politická snaha o prostoupení státní moci do všech sfér 

soukromého života účastníků.72 Odstranění povinného zastoupení advokátem tak vedlo k tomu, že 

se mnozí začali spoléhat pouze na poučení soudu a jeho vedení řízení. Ve světle politického 

nastavení také mnoho lidí ztratilo důvěru v nezávislost justice – buď své nároky u soudu vůbec 

neuplatňovali, anebo za tímto účelem neinvestovali své finanční prostředky do využití právních 

služeb advokátů. 

  

 
70 Viz §§ 24-28 In: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu civilního řádu soudního 1937 [online]. Senát Parlamentu 

ČR, © 2019 [cit. 16. 11. 2018]. Dostupné: https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/tisky/T0431_23.htm 

71 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 93 [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

str. 158, věcný záměr v této části odkazuje na publikaci  

Štajgr, F. a kol. (autoři jednotlivých kapitol nejsou uvedeni) Učebnice občanského práva procesního. Praha: Orbis, 

1955.  

72 Tamtéž, str. 13. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf%20str.%20158
https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf%20str.%20158
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Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví 

 

§ 25 

V řízení před soudy první stolice nejsou strany (účastníci) povinny se dát zastupovat advokátem; 

nepřesahuje-li hodnota předmětu sporu 5.000 Kčs, je v pracovních sporech zastoupení 

advokátem vyloučeno. V odvolacím řízení musí strany být zastoupeny advokátem, v pracovních 

sporech však mohou být zaměstnanci zastoupeni i práva znalými zaměstnanci jednotné odborové 

organisace.73 

 

 

Předem je nutné zmínit, že socialistická soudní soustava byla pouze dvouinstanční.74 

V rámci první instance, tj. u sporů před okresními soudy, byla otázka zastoupení advokátem 

ponechána v rukou účastníků. Bylo tedy na nich, zda půjdou do sporu sami, nebo vyhledají právní 

pomoc. Existovalo zde explicitní zákonné vyloučení zastoupení advokátem, které bylo dáno pouze 

u pracovněprávních sporů, kde hodnota sporu nepřesahovala 5 000 Kč. Stejně tak i pro 

druhoinstanční řízení stanovoval zákon, kde bylo jasně stanoveno povinné zastoupení advokátem 

a opětovně platila zákonná výjimka z toho obligatorního zastoupení advokátem pro 

pracovněprávní spory. Účastníci v těchto sporech mohli být zastoupeni pouze jiným 

zaměstnancem jednotné odborové organizace, pokud měl tento právní vzdělání. 

Na zákon o zlidovění soudnictví navazoval zákon č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych 

právnych veciach (občiansky súdny poriadok – dále jen ,,OSŘ 1950“). Tato norma neobsahovala 

žádné ustanovení upravující povinné zastoupení advokátem. Vysvětlení této situace lze nalézt 

v důvodové zprávě k OSŘ z roku 1950, podle níž „zastoupení účastníků advokátem není povinné 

v žádné stolici. Je to odůvodněno tím, že celé řízení je ovládáno zásadou materiální pravdy a že 

soud je podle § 7 povinen poučovat pracující občany práva neznalé“. Z toho vyplývá, že 

zákonodárce si byl vědom skutečnosti, že samotné odstranění povinného zastoupení advokátem 

by vedlo k situaci, kdy osoby, které nejsou znalé práva, by nemohly zdárně řízení vést, a to i přes 

sebevětší zjednodušení a snahy o tzv. zlidovění. Proto byla v rámci OSŘ 1950 zavedena netradičně 

 
73 §25 zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví 
74 Viz § 24 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. 
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široce pojatá poučovací povinnost soudu.75 Je zřejmé, že tento obraz odpovídal socialistické 

koncepci civilního soudního řízení, která kladla důraz na zlevnění soudního řízení a jeho 

zpřístupnění pro pracující a dělnickou třídu, o kterou tehdejší vláda opírala svoji moc.76 

Zde si dovolím malou komparativní vsuvku. Přestože se socialistická koncepce normy 

upravující civilní soudní řízení snažila o zjednodušení stejně jako současný věcný záměr c. ř. s., je 

nutné zdůraznit cíle, které zákonodárce k tomuto kroku v obou případech vedly. Zatímco 

socialistický právní řád se snažil o zjednodušení soudního procesu za účelem usnadnění zásahů 

státní moci do soukromoprávní sféry, tak moderní právní řády včetně věcného záměru c. ř. s. si 

kladou za cíl prostřednictvím soudního řízení dosáhnout co nejefektivnější ochrany práv 

procesních stran.77 

Tato úprava byla účinná do 31. 3. 1964, neboť následujícím dnem vešel v účinnost 

současný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen ,,o. s. ř.“). Při pohledu na původní 

znění současné civilněprávní procesní normy (o. s. ř.) je znatelné, že pod politickým tlakem byla 

jeho věcná působnost okleštěna o veškeré majetkoprávní spory. O. s. ř. obsahoval právní úpravu 

v podstatě pouze ohledně „řízení ve věcech právních poměrů fyzických osob a z nich především 

záležitostí rodinných, pracovních a bytových. Nedostatečnost OSŘ se ostatně projevovala již 

v období totalitního státu. Ještě do roku 1989 musel být pětkrát novelizován, což bylo na tehdejší 

poměry neobvyklé. Ve skutečnosti to mělo za cíl širokou státní kontrolu nad všemi 

soukromoprávními (tehdy osobními) vztahy.“78 I od toho se může odvíjet odůvodnění tehdejší 

nepotřebnosti povinného zastoupení advokátem, neboť i dnes zaznamenáváme největší potřebu 

právního zastoupení právě u složitých majetkoprávních sporů. 

Shrneme-li představenou historii institutu obligatorního zastoupení advokátem, tak 

advokátské spory byly na našem území zakotveny od účinnosti CŘS 1895 v roce 1898 do účinnosti 

OSŘ 1950, které obsahovalo ustanovení § 657, jež výslovně uvádělo zánik Kleinových norem 

vzniklých v rámci uvedené velké procesní reformy. Účinností této normy tak na dlouho došlo 

k odstranění advokátských sporů z našeho právního řádu: „Částečně advokátský přímus omezil 

ZZS 1948 (poz.: tj. výše uvedený zákon o zlidovění soudnictví), ale za definitivním zánikem 

 
75 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 43 [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

76 RUBEŠ, Josef. Komentář k občanskému soudnímu řádu: I. díl. Praha: Orbis, 1957, str. 123. 

77 ZOUFALÍK, František. Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), str. 11. 

78 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 71 [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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povinného zastupování stojí OSŘ 1950 s účinností ke dni  

1. 1. 1951. Dá se tedy říci, že institut platil na našem území přesně 53 let.“79 

Původní znění dnešního o. s. ř. neobsahovalo žádné ustanovení ohledně povinného 

zastoupení advokátem. Po obnovení demokracie v roce 1989 bylo zapotřebí, aby došlo ke změnám 

i v právním řádu. Vzhledem k obsáhlosti civilního procesněprávního kodexu tak v této oblasti 

nedošlo po změně režimu k jeho celkovému nahrazení, ale pouze k postupným změnám 

prostřednictvím novelizací. Zásadní novela byla provedena zákonem č. 519/1991 Sb., kterým se 

mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád. Touto novelou došlo k nahrazení 

dosavadního institutu stížnosti proti zákonu mimořádným opravným prostředkem, tj. dovoláním, 

u kterého bylo, jako jedna z podmínek, stanoveno povinné právní zastoupení před dovolacím 

soudem. Od účinnosti tohoto zákona v roce 1992 tak byl institut povinného zastoupení advokátem 

opětovně po 41 letech do našeho právního řádu začleněn.80 

2.2. Mezinárodní hledisko komparace 

Povinné zastoupení advokátem (či právním zástupcem) v různých právních systémech může mít 

různé formy a také různou osobní a věcnou působnost. T. Zembrzuski z Varšavské univerzity, 

jeden z předních polských profesorů civilního procesního práva, přesně uvádí, že v rámci tohoto 

institutu existují z teoreticko-právního hlediska dvě roviny, a to tzv. povinné právního zastoupení 

relativní a absolutní. První z nich neomezuje stranu tak, aby nemohla dělat kroky osobně; znamená 

to však, že pokud si strana přeje využít služby zástupce, může jím být pouze kvalifikovaný 

zástupce, tj. advokát nebo právník. Na druhé straně absolutní povinné zastoupení znamená, že 

samostatné jednání účastníků řízení nemá žádné právní účinky a že jejich zájmy mohou u soudu 

prezentovat pouze advokáti a právní zástupci. První uvedená forma je nejběžnější v systému 

obecného práva a druhá forma se vyskytuje ve státech s kontinentální právní kulturou.81 

Povinné zastoupení advokátem není institut související výhradně s českým právním řádem. 

Jeho uplatnění můžeme najít v mnoha státech, včetně těch sousedních, od nichž se zákonodárci 

často inspirují. Věcný záměr c. ř. s. jako jedno z odůvodnění rozšíření advokátských procesů uvádí 

i skutečnost, že k jeho rozšíření došlo i v rámci rekodifikace civilního procesního práva na 

 
79 STILLER, Marek. Advokátské procesy v civilním soudním řízení. Brno, 2019. Diplomová práce. Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita. 

80 Tamtéž, str. 36 

81 ZEMBRZUSKI, Tadeusz., Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 2009, str. 330 
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Slovensku.82 Tam zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok, stanovuje v § 90 povinnost 

účastníka být zastoupen v řízeních o sporech vyvolaných či souvisejících s konkurzem 

a restrukturalizací, ve sporech z ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, dále pak ve sporech 

z ohrožení či porušení obchodního tajemství a ve sporech souvisejících s ochranou práva 

duševního vlastnictví. Slovenská procesněprávní úprava uplatňuje výjimky pro osoby s právním 

vysokoškolským vzděláním II. stupně83 a také pro právnické osoby, za něž jedná osoba s právním 

vysokoškolským vzděláním II. stupně. Pokud strana ve výše uvedených sporech nemá advokáta, 

soud jí stanoví přiměřenou lhůtu k tomu, aby si ho zvolila. Pokud k tomu v této lhůtě nedojde, jsou 

procesní úkony učiněné stranou bez advokáta neúčinné a soud k nim nepřihlíží. O této skutečnosti 

však musí soud účastníka předem poučit.84 

Stejně jako v současném českém dovolacím řízení uplatňuje se institut povinného 

zastoupení i v rámci slovenského dovolacího řízení. Dovolatel musí být pro dovolací řízení 

zastoupen advokátem a samotné dovolání jakožto procesní úkon musí být sepsáno advokátem. 

I v rámci dovolacího řízení se uplatňuje výše popsaná výjimka pro osoby s vysokoškolským 

právním vzděláním.85 

Při pohledu na další sousedské země se v oblasti povinného zastoupení advokátem jeví 

jako nejzkušenější Rakousko. Rakouská právní úprava zakotvuje institut tzv. anwaltsprozess. 

Jedná se o propracovaný institut, což potvrzuje i skutečnost, že jej nalezneme v právní úpravě hned 

v obou výše zmíněných rovinách, a to tzv. absolutní a relativní anwaltsprozess. Absolute 

Anwaltspficht znamená, že účastník musí být v řízení zastoupen advokátem, pokud se na něj 

nevztahuje některá z výjimek pro vymínění z této povinnosti.86 V absolutní rovině se tento institut 

uplatňuje pouze u sporů, které se konají před okresními soudy a u nichž hodnota sporu nepřesahuje 

hranici 5 000 euro nebo u soudů vyšší instance bez ohledu na hodnotu sporu.87 Relative 

Anwaltspflicht naopak představuje fakultativní právní zastoupení, kdy je na účastníkovi, zda se 

 
82 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 71 [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

83 Pozn. Podle § 53 ods. 7 zákona č.131/2002 Z.z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov jsou 

vysokoškolské právnické programy dvojstupňové, kdy první stupeň odpovídá českému bakalářskému školnímu 

programu a druhý stupeň magisterskému školnímu programu.  
84 Viz § 90 zákona č. 160/2015 Z. z., civilný sporová poriadok stanovuje. 
85 Viz § 429 zákona č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok stanovuje. 
86 KODEK, Georg E., MAYR, Peter. G. Zivilprozessrecht. 1. Auflage. Wien: Facultas WUV, 2011, str. 141. 

87 STILER, Marek. Advokátské procesy v civilním soudním řízení. Brno, 2019. Diplomová práce. Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita.  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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rozhodne nechat v řízení zastoupit advokátem, či nikoli. Tato povinnost je stanovena v § 27 zákona 

č. 113/1895, o soudním řízení v občanských sporech (občanský soudní řád – dále jen ,, öZPO“). 

V případě, že se rozhodne pro možnost nevystupovat před soudem sám, ale být zastoupen, může 

tímto zástupcem být výhradně advokát. Je tedy vyloučena možnost být zastoupen jakoukoliv 

osobou, musí se vždy jednat o advokáta.88 

V řízeních, kde je ze zákona stanovena povinnost být zastoupen advokátem, ale některou 

z procesních stran není splněna, musí soud k tomuto pochybení strany přihlížet z úřední 

povinnosti.89 Pokud strana tuto povinnost poruší a učiní vůči soudu písemný procesní úkon, je 

soud povinen ji vyzvat k tomu, aby došlo k nápravě v soudem stanovené lhůtě. Pokud není náprava 

sjednána, k danému procesnímu úkonu soud nepřihlíží. V případě ústních procesních úkonů se při 

porušení povinnosti být zastoupen advokátem v řízení hledí na úkon jako na tzv. zmeškaný.90 

Kromě slovenské a rakouské právní úpravy nalezneme institut povinného právního 

zastoupení i v německé právní úpravě, a to konkrétně v § 78 německého civilního procesního řádu 

(dále jen „dZPO“). Podle tohoto ustanovení je nutné vystupovat s advokátem po boku v řízeních 

před zemskými soudy (Landgericht) a před vrchními zemskými soudy (Oberlandesgericht).91 

Českému civilnímu soudnictví odpovídá v německé soudní struktuře tzv. řádné soudnictví, které 

projednává všechny občanskoprávní spory mezi fyzickými nebo právnickými osobami. V rámci 

této soudní soustavy rozlišujeme obvodní soudy, zemské soudy, vrchní zemské soudy a Spolkový 

nejvyšší soud.92 

Pokud před těmito soudy dojde k podání žaloby, má soud poučovací povinnost dle § 271 

odst. 2 dZPO vyzvat žalovaného k tomu, chce-li se proti žalobě bránit, aby si pro toto řízení zvolil 

svého advokáta a předložil soudu jemu udělenou plnou moc.93 Dojde-li k situaci, že se žalovaná 

strana, jež byla řádně poučena o povinnosti být v řízení zastoupena advokátem, dostaví k jednání, 

aniž by byla advokátem zastoupena, může soud ve věci samé rozhodnout rozsudkem pro zmeškání. 

 
88 ZIB, Christian. § 27 ZPO In: FASCHING, Hans. W. a kol. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, 2. Band,  

1. Teilband: EGZPO, §§ 1–73b ZPO. 3. Auflage. Wien: Manz, 2015, str. 520. 

89 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof ze dne 25. 8. 1993, sp. zn. 1Ob10/93. 

90 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof ze dne 24. 4. 2001, sp. zn. 5Ob93/01i. 
91 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 71 [cit. 09.02.22]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

92 BUDEWIG, Klaus. (pozn. autorky: prezident Vrchního zemského soudu v Drážďanech). Strukturování soudní 

pravomoci v Německu včetně aktuálních reforem. Konferenční příspěvek ze dne 2. 10. 2004 v Moritzburgu. 

93 PUKALL, Friedrich; KIESSLING, Erik. Der Zivilprozess in der Praxis. 7. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2013, 

str. 22. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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V této věci německá legislativa odůvodňuje využití tzv. kontumačního rozsudku tím, že 

účastníkovi, který nebyl zastoupen advokátem, i když mu zákon tuto povinnost pro dané řízení 

ukládal, chyběla tzv. postulační způsobilost.94 Jedná se však o vadu zhojitelnou, kdy advokát, 

kterého si účastník zvolí po zahájení řízení, musí následně odkázat na všechna podání, která 

účastník v řízení do jeho zvolení učinil sám a tím dojde k dodatečnému schválení tzv. vadných 

procesních úkonů.95 

Specifické je z hlediska povinného zastoupení řízení před Spolkovým nejvyšším soudem 

(tzv. ,,Bundesgerichtshof“ – dále jen „BGH“), kde je úprava zastoupení přísnější než u nás v řízení 

před Nejvyšším soudem. V německém dovolacím řízení totiž musí účastníci řízení být zastoupeni 

advokátem, a to pouze advokátem, který je v seznamu tzv. schválených advokátů pro zastupování 

v řízení před Spolkovým nejvyšším soudem.96 Tento seznam schválených nebo také připuštěných 

advokátů je veden u Advokátní komory při BGH. Tito advokáti musejí splňovat předem stanovená 

kritéria, mezi která patří minimální věk alespoň 35 let, musejí vykonávat advokátní činnost 

nepřerušeně alespoň 5 let a jejich advokátní kanceláře musí mít sídlo v okrese města Karlsruhe, ve 

kterém BGH sídlí. Schválených advokátů je aktuálně 42 a dohromady tvoří výše uvedenou 

Advokátní komoru při BGH. Jsou voleni výborem a jmenováni do funkce spolkovým ministrem 

spravedlnosti.97 

Sama tato komora a Spolkový nejvyšší soud uvádí, že cílem této úpravy je zajistit kvalitní 

podání k soudu, čímž se snaží o co největší naplnění principu rovnosti stran a jejich zbraní při 

řízení, v němž se účastníci domáhají svých práv.98 Komparace by měla sloužit i k zamyšlení se de 

lege ferenda, zda by nebylo vhodné při rozšíření advokátního přímusu myslet i na zajištění kvality 

podání ze strany advokátů (viz kapitolu de lege ferenda). 

Mezinárodní komparace ukázala, že advokátské spory jsou součástí i jiných právních 

systémů a ani u našich sousedů nepředstavují zásah do práva na spravedlivý proces. Výše uvedená 

 
94 SCHLOSSER, Peter. Zivilprozeßrecht. I, Erkenntnisverfahren. München: Verlag Franz Vahlen, 1982, s. 214. 
95 STEIN, Friedrich a kol. Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 2, §§ 41–127a. 22. Aufl. Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2004, s. 292. 

96 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 157 [cit. 16. 11. 2018]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

97 Zugelassene Anwälte [online]. Offizielle Webseite der Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichthof © 2019  

[cit. 20. 3. 2019]. Dostupný z: https://www.rak-bgh.de/verzeichnis/ 

98 Die BGH-Anwaltschaft – Funktion [online]. Offizielle Webseite der Rechtsanwaltskammer beim 

Bundesgerichtshof © 2019 [cit. 20. 3. 2019]. Dostupný z: https://www.rak-bgh.de/die-bghanwaltschaft/ 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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judikatura ESLP rovněž dospěla k závěru, že advokátské spory neomezují právo jedince na přístup 

k soudu.99 Soulad advokátských sporů s německým ústavním pořádkem, unijním právem 

a mezinárodními smlouvami nalezla i německá soudní praxe.100 V rozsudku ze dne 24. 3. 1998, 

sp. zn. 1Ob45/98v, dospěl i rakouský Nejvyšší soud a kasační dvůr (Oberster Gerichtshof) 

k závěru, že advokátské spory jsou ústavně komfortní. Představená mezinárodní komparace je sice 

provedena pouze na minimálním výčtu právních řádů, obecně lze však říct, že zakotvení institutu 

povinného zastoupení advokátem za účelem vyrovnání nerovné výchozí pozice stran je typické 

spíše pro západní právní řády, které se snaží i o faktické naplnění principu rovnosti stran.101 

2.3. Meziodvětvové hledisko komparace 

Jelikož všechna právní odvětví původně vycházejí z jednotného civilního procesu a až posléze se 

začaly jednotlivé odvětví oddělovat a vznikaly samostatné odlišné druhy soudních řízení, můžeme 

si stále všímat podobných prvků, jež se vyskytují napříč jednotlivými řízeními.102 

2.3.1. Trestní soudní řízení  

Právní úprava v oblasti povinného zastoupení v trestním řízení vychází z ústavněprávní roviny, 

konkrétně z čl. 40 odst. 3 LZPS, podle nějž „obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas 

a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si 

obhájce nezvolí, ačkoli ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, 

ve kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.“103 Tento ústavní 

předpoklad je naplněn v § 36 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „TŘ“), který 

zakotvuje institut tzv. nutné obhajoby. V uvedeném ustanovení nalezneme taxativní výčet případů, 

kdy musí mít obviněný obhájce, a to jak v přípravném řízení, tak následně v hlavním líčení. 

Oproti civilněprávní úpravě však trestní řád připouští možnost vzdání se obhájce, a to  

v § 36b TŘ, podle nějž „je-li dán důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 3 nebo § 36a  

 
99 Rozsudek ESLP ze dne 24. 11. 1986, stížnost č. 9063/80 (Gillow proti Spojenému království Velké Británie 

a Severního Irska) nebo rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 5. 2007, stížnost č. 76680/01 (Skugor 

proti Německu). 
100 TOUSSAINT, Guido. In: RAUSCHER, Thomas a kol. Münche entar zur Zivilprozessordnung: ZPO. 5. Auflage. 

München: C. H. Beck, 2016, § 78b Rn. 1. 
101 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

102 WINTEROVÁ, Alena. a MACKOVÁ, Alena., Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1. str. 79. 

103 Viz čl. 40 odst. 3 LZPS. 
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odst. 2 písm. b), může se obviněný obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný 

trest. Obviněný se může obhájce vzdát i v případě nutné obhajoby podle § 36 odst. 4 písm. a).“104 

Zde je nutné poznamenat, že jak vyplývá z komentáře k trestnímu řádu, tak i z § 35  

odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, právní 

úprava nutné obhajoby se vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na osoby právnické.105 To se 

jeví jako zajímavé řešení, neboť institut nutné obhajoby je nedílnou součástí ústavního práva na 

obhajobu právnické osoby, která jako právní subjekt s právem na spravedlivý proces má právo na 

obhajobu.106 

2.3.2. Správní soudní řízení 

Správní soudní řízení využívá jako mimořádný opravný prostředek tzv. kasační stížnost. Oproti 

civilním mimořádným opravným prostředkům je kasační stížnost široce otevřeným opravným 

prostředkem, jímž se lze domáhat nápravy jak hmotněprávních otázek, tak procesních vad. Jelikož 

se jedná o opravný prostředek, jehož správné formulování je z právního hlediska náročné, platí  

i u něj povinnost stěžovatele být zastoupen advokátem.107 Ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. pak 

stanovuje tradiční výjimku, kdy povinné zastoupení neplatí „má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec 

nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle 

zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“108 Z uvedeného zákonného znění však 

vyplývá, že povinnost stěžovatele se vztahuje čistě k zastoupení, nikoli přímo k sepsání kasační 

stížnosti, jak je tomu u dovolání.109 

I ve správním řízení nalezneme úpravu ustanovení zástupce prostřednictvím usnesení 

předsedy senátu, a to pro osoby, u nichž jsou předpoklady k osvobození od soudních poplatků a je 

to nezbytné k ochraně jejich práv. V takovém případě odměnu za zastupování a hotové výdaje 

 
104 Viz § 36b TŘ. 
105 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7552-600-7, str. 303. 

106 ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2018. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-592-3, str. 644. 

107 Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/Opravne-prostredky-proti-

rozhodnutim-spravnich-soudu/art/496?tre_id=316 

108 Viz § 105 odst. 2 s. ř. s. 
109 Soudní řád správní: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80- 

-7400-498-8. str. 1151. 



 

36 

 

 

platí stát. Pokud je v řízení před krajským soudem ustanoven účastníkovi zástupce, který je 

advokátem, bude tento zástupce účastníka zastupovat i v řízení o kasační stížnosti.110 

2.3.3. Ústavní soudnictví 

Řízení před ústavním soudem je upraveno v části druhé zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

Povinnost být zastoupen advokátem stanovuje § 30 odst. 1, podle nějž všechny fyzické a právnické 

osoby, ať už jsou účastníky řízení před Ústavním soudem ČR, nebo vedlejšími účastníky, musí být 

zastoupeny advokátem a v řízení o jedné ústavní stížnosti mohou mít pouze jednoho advokáta.111 

Právní úprava řízení před Ústavním soudem ČR je z hlediska povinného zastoupení výjimečná 

tím, že se zde neuplatňuje žádná výjimka pro osoby s právním vzděláním, neboť i tyto osoby musí 

být povinně zastoupeny advokátem. Navíc se advokát v řízení před Ústavním soudem ČR nemůže 

nechat zastoupit advokátním koncipientem112 a v plné moci, kterou účastník uděluje svému 

zástupci, musí být konkretizováno, že se jedná o plnou moc udělenou pro zastupování před 

Ústavním soudem ČR.113 

V porovnání s kasační stížností a dovoláním, povinnost být zastoupen advokátem se týká 

řízení před Ústavním soudem ČR již od jeho zahájení, tj. i ústavní stížnost musí být sepsána 

advokátem – stejně jako u dovolání.114 

Další srovnání se nabízí u úpravy ustanovení právního zástupce, kdy v rámci řízení před 

Ústavním soudem ČR se aplikují přiměřeně ustanovení o. s. ř., neboť Ústavní soud ČR z důvodu 

svého specifického postavení jejich aplikaci odmítá. Proto se pro případy potřeby ustanovení 

bezplatného advokáta využívá pro řízení před Ústavním soudem ČR určení advokáta přes Českou 

advokátní komoru podle § 18 zákona o advokacii.115 

 

 
110 Viz § 35 odst. 10 s. ř. s. 
111 Viz § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993, o Ústavním soudu.  
112 Viz § 31 odst. 1 zákona č. 182/1993, o Ústavním soudu.  
113 Viz § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993, o Ústavním soudu. 
114 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 2., přeprac. a rozš. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5., str. 136. 

115 Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. Komentáře (ASPI). ISBN 978-80-7357-305-8.  

str.101. 
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2.3.4. Civilní soudní řízení – dosavadní úprava 

Jak již bylo zmíněno, účinná právní úprava stanovuje povinné právní zastoupení pouze v rámci 

dovolacího řízení. Tato formulace však není úplná, neboť § 241 odst. 1 o. s. ř. explicitně uvádí, že 

„není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může 

dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními 

předpisy“.116 Povinné právní zastoupení se tedy vztahuje podle uvedeného ustanovení pouze na 

osobu dovolatele, nikoli na ostatní účastníky. Po podání dovolání soud toto podání zašle druhé 

procesní straně s výzvou, aby se k němu vyjádřila. Druhá strana však podle účinné právní úpravy 

není povinna být zastoupena advokátem, a to i když činí procesní úkon v rámci dovolacího řízení. 

Vzhledem k výše uvedenému nelze tedy obecně říci, že by se povinné zastoupení 

advokátem vztahovalo na celé dovolací řízení, a to ani v případě, když by došlo k nařízení jednání. 

Ustanovení § 243a o. s. ř. totiž říká: „(1) Dovolací soud rozhodne o dovolání zpravidla bez jednání. 

Považuje-li to za potřebné, nařídí k projednání dovolání jednání. (2) Nařídí-li dovolací soud 

jednání, postupuje obdobně podle § 215 a 216 odst. 3.“ Druhá strana tedy nemusí být povinně 

v dovolacím řízení zastoupena ani tehdy, pokud by došlo k nařízení jednání. 

Jelikož vládní návrh v části úpravy dovolacího řízení explicitně nespecifikuje povinnost 

dovolatele být zastoupen advokátem, je zřejmé, že podle nové úpravy bude muset být i druhá 

strana, tj. nikoli pouze dovolatel, povinně zastoupena. Tento předpoklad se však odvíjí i od jiného 

pojetí dovolacího řízení: podle nové civilně procesní normy bude dovolání řádným opravným 

prostředkem, pro nějž bude typické ústní jednání. 

Závěrem přikládám ještě výklad Nejvyššího soudu České republiky (dále jen ,,Nejvyšší 

soud ČR“), který se již nespočetněkrát otázkou povinného zastoupení advokátem v dovolacím 

řízení zabýval. V usnesení ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 29 Cdo 402/2002, dospěl k závěru, že výše 

uvedená výjimka z povinného zastoupení platící pro fyzické osoby s právním vzděláním či osoby 

právnické, za které jedná osoba s právním vzděláním, se nevztahuje na procesní společenství 

účastníků ve smyslu § 91 o. s. ř.117 Z toho tedy vyplývá, že pokud jedna osoba ze společenství 

účastníků má právní vzdělání a druhá nikoli, tak je zapotřebí, aby ten, jenž právním vzděláním 

nedisponuje, byl zastoupen advokátem. 

Nejvyšší soud ČR se více zaobíral i postavením osoby s právním vzděláním, která jedná za 

právnickou osobu. Takovou osobou se rozumí advokát, případně notář, jsou-li jejím statutárním 

orgánem ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř., nebo jejím zaměstnancem (členem), který byl 

 
116 Viz § 241 o.s.ř. 
117 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 29 Cdo 402/2002 
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jednáním statutárním orgánem pověřen podle § 21 odst. 1 písm. b) o. s. ř., nebo vedoucí jejího 

odštěpného závodu podle § 21 odst. 1 písm. c) o .s. ř. nebo jejím prokuristou podle  

21 § odst. 1 písm. d) o. s. ř. a další osoby uvedené v odst. 2 a 3 tohoto ustanovení.118 V této věci 

dospěl opakovaně k názoru, že uvedená výjimka se tedy nevztahuje na osoby jednající za 

společnost pouze na základě dohody o provedení práce ve smyslu § 75 zákona č. 262/2006 Sb. 

(zákoník práce), přičemž analogicky lze aplikovat tento názor i na dohodu o pracovní činnosti 

s odůvodněním, že dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr neodpovídají smyslu 

ustanovení § 21 o. s. ř, tj. procesnímu účelu zastupování právnické osoby pověřenou osobou. Tento 

výklad tak vede k omezení obcházení požadavků stanovených v § 241 o. s. ř.119 

Povinné zastoupení advokátem v dovolacím řízení se opírá o charakter a podstatu dovolání. 

Dovolání je tzv. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pouze pravomocné 

rozhodnutí odvolacího soudu. Přípustnost dovolání je vázána na dovolací důvod, kterým je podle 

současné právní úpravy pouze nesprávné právní posouzení odvolacím soudem (viz § 241a o. s. ř.). 

Účelem povinného zastoupení advokátem (případně notářem, který může dovolatele zastupovat 

pouze dle omezení, které stanovuje zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – dále 

jen ,,notářský řád“ – v § 3 odst. 1 písm. a) vyplývá z podstaty dovolacího řízení, jehož úkolem je 

přezkoumání velmi složitých právních otázek.120 Jedná se ale o řízení, kde je podstatou, aby 

účastník specifikoval, v čem došlo k nesprávnému právnímu posouzení. Jiným způsobem nemůže 

řízení zvrátit, neboť pro dovolací řízení platí zákaz novot, tedy že dovolatel nemůže uvádět 

skutečnosti a důkazy, které nebyly navrženy a provedeny již v řízení před soudem první instance. 

Ve sporném řízení tento zákaz platí i pro odvolací řízení, kde se uplatňuje tzv. neúplná apelace. 

Ta je promítnutím zásady koncentrace řízení, jež představuje zákonem dané ohraničení času, do 

kdy mohou účastníci řízení předkládat soudu rozhodné skutečnosti o věci samé a navrhovat důkazy 

k jejich prokázání. Soud má v této souvislosti povinnost účastníky poučit o tom, že k později 

předloženým skutečnostem a důkazům nebude až na výjimky přihlíženo. Ze zákona ke koncentraci 

řízení dochází buď skončením přípravného řízení (viz § 114c o. s. ř.), nebylo-li ve věci konáno 

přípravné řízení, tak do skončení prvního jednání či případně do lhůty, která jim byla soudem 

stanovena (viz § 118b o. s. ř.). Z této úpravy vyplývá, že účastníci nejvíce potřebují právní pomoc 

 
118 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2410/2004 nebo usnesení ze dne 27. 7. 2005, 

sp. zn. 25 Cdo 1594/2005. 

119 Tamtéž 

120 WINTEROVÁ, Alena., MACKOVÁ, Alena. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. str. 536 
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v rámci řízení před soudem první instance, kdy mají možnost ještě názor soudu svou dobře 

vystavěnou argumentací podloženou relevantními důkazy zvrátit. 
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3. Přínosy zavedení advokátských sporů  

Sporná nalézací řízení jsou v českém civilním právu postavena na dispoziční zásadě, kdy celé 

řízení je v rukou účastníků, a to jak žalobce, tak žalovaného. Z toho vyplývá, že odpovědnost za 

řízení a jeho průběh je zejména na zúčastněných procesních stranách a jejich procesní činnosti. 

Proto je ve většině případů jednou z podmínek úspěchu v předmětném sporu aktivní procesní 

činnost. Pasivní procesní činnost často vede k prohře, a to i přesto, že uplatňovaný nárok druhé 

strany nemusí být oprávněný. Povinné zastoupení advokátem tak povede zejména k proaktivnější 

procesní činnosti stran, což jim napomůže při ochraně jejich právních zájmů, neboť soud ve smyslu 

soukromoprávní zásady vigilantibus iura scripta sunt poskytuje ochranu pouze těm, kteří se jí 

aktivně domáhají. 

3.1. Profesionalizace řízení  

Profesionalizace řízení, kdy obě strany jsou zastoupeny advokáty, znamená zejména ulehčení 

práce soudům, a to díky předem právně zpracovaným kauzám. Ve výsledku to může znamenat 

zmenšení nápadu soudu – a to buď v případě, kdy advokáti dokážou společně vyřešit spor mezi 

stranami mimosoudně a najít shodu mezi jejich zájmy, nebo dokážou-li vysvětlit svému klientovi, 

že jeho nárok není oprávněný a žaloba by v takovém případě byla neúspěšná. 

Zastoupení advokáty také vede k profesionálnějším podáním, kdy se soud nemusí nejprve 

zabývat jejich vadami, prodlužovat řízení následnými výzvami k odstranění vad a doplnění podání 

podle zákonných náležitostí, neboť advokáti by tyto náležitosti měli znát. Kromě toho, že advokáti 

disponují teoretickými znalostmi a oborovými zkušenostmi, jež jsou zde potřebné, je nutné si 

uvědomit, že právní myšlení je trochu jiné, neboť v soudním řízení osoba potřebuje abstraktnější 

a objektivnější způsob myšlení.121 Advokát – na rozdíl od samotného zainteresovaného účastníka 

– se dokáže oprostit od subjektivního pohledu na věc, nevkládá do řízení emoce a nemá osobní 

(profesní nepočítaje) zájem na výsledku řízení. Takový přístup pak vede k tomu, že jsou v řízení 

přednášeny pouze relevantní skutečnosti a navrhovány k provedení jen smysluplné důkazní 

prostředky. Obligatorní zastoupení advokátem ovlivňuje následně i stupeň formalizace daného 

řízení. Jde o podstatné zvýšení jeho úrovně, způsob reprezentace a kompetentní výběr argumentů. 

Advokáti jsou povinni jednat v souladu s etickým kodexem, tj. usnesením 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 ve znění pozdějších usnesení 

 
121 NAGÓRSKI, Z., Wyodrębnienie adwokatów przy najwyższych instancjach sądowych, “Głos Prawa” 1925,  

No. 17‒18, p. 380. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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sněmu. Právě otázka formalizace je v této problematice stěžejní, neboť je-li jedna strana 

zastoupena advokátem, ale druhá ne, bude se snažit advokát zastoupené strany o co největší 

formalizaci řízení, protože je skoro jisté, že nezastoupený účastník nebude mít přehled 

o procesních postupech, takže není zaručeno, že mu bude poučovací povinnost soudu dostatečným 

vodítkem v řízení. 

3.2. Posílení procesní činnosti stran  

S předchozím bodem úzce souvisí i problematika procesní aktivity stran. Tu lze chápat 

v materiálním i formálním slova smyslu. „Ve smyslu materiálním jsou nároky kladené na strany 

spjaty s prokazováním podstaty a oprávněnosti uplatněného nároku, především toho žalobcova. 

Bude-li se žalovaný bránit proti žalobě jen ve smyslu formálním (procesním), pak se podstatou 

žalobního nároku nezabývá a sleduje pouze to, aby soud o daném nároku odepřel vůbec 

rozhodnout.“122  

Odpověď na otázku, proč je procesní činnost stran vlastně tak důležitá, je jednoduchá. Jak 

již bylo detailněji popsáno, tak sporné řízení je na ní vlastně postaveno. Přestože odpovědnost za 

vedení řízení je v rukou soudu, jedná se pouze o vedení formální. Soud rozhoduje o tom, které 

důkazy provede a kdy je provede, popřípadě v jakém pořadí, jak stanoví soudcovské lhůty, zda 

bude jednání odročeno a kdy bude nařízeno další. V této věci se nic nemění a jak je uvedeno níže, 

ani nemůže, neboť odpovědnost za vedení řízení nese pouze soud, resp. stát, a účastníci mají 

„pouze“ povinnost poskytnout soudu součinnost. Věcný záměr c. ř. s. ale přináší v některých 

procesních situacích malý průlom této zásady, např. poskytuje účastníkovi řízení možnost 

dohodnout se na zkrácení procesních lhůt (např. k podání opravného prostředku) nebo možnost 

vyslovit souhlas strany s upuštěním od ústního jednání u odvolacího soudu v případě řízení, kde 

se nebude provádět dokazování.123 

Avšak k tomu, aby účastníci řízení mohli plně realizovat svoji procesní činnost, je 

zapotřebí, aby věděli o možnostech, které jim zákonná úprava poskytuje, a uměli je aplikovat 

v dané situaci. I když je soud v daném procesním stádiu o jejich právech poučí, je nutné, aby jim 

někdo vysvětlil důsledky jejich rozhodnutí, např. to, že pokud budou souhlasit se zkrácenou lhůtou 

pro podání opravného prostředku, tak se k jejich podání, jež budou doručena soudu po marném 

 
122 SEDLÁČEK, Miroslav. Materiální stránka procesní činnosti stran I. Část. Právní prostor [online]. 2020.  

123 LAVICKÝ, Petr. a kol. VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO Z POHLEDU 

ADVOKACIE. Bulletin advokacie [online]. 2018, (č. 4) [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/vecny-zamer-civilniho-radu-soudniho-z-pohledu-advokacie 
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uplynutí této lhůty, už nebude přihlížet. Měli by tedy vědět, za jakých podmínek může soud 

zmeškání lhůty prominout. 

Návrh nové úpravy nadále pracuje i s dalšími typickými zásadami sporného řízení. Zaměřil 

se např. na projevy zásady projednací. Smyslem této zásady je přenechat iniciativu účastníkům při 

zjišťování skutkového stavu. Strany tak i nadále nesou tzv. břemena (důkazní a tvrzení), nově by 

však strany měly mít ještě další procesní povinnost, aby jejich skutkové přednesy byly úplné, určité 

a pravdivé. Tím by došlo k znovuzavedení povinnosti pravdivosti, která byla ze zákonné úpravy 

vypuštěna na začátku tohoto tisíciletí. Věcný záměr c. ř. s. odůvodňuje toto zavedení zkušenostmi 

z praxe, kdy absence povinnosti pravdivosti byla chybná a dávala účastníkům příležitost 

předkládat soudu neurčitá a nepravdivá tvrzení. Takovou cestou pak nemůže být dosaženo účelu 

civilního procesu.124 

Z toho vyplývá, že negativní složku povinnosti pravdivosti představuje nejen zákaz stran 

uvádět nepravdivé rozhodné skutečnosti, ale také zákaz popírat skutková tvrzení, která navrhla 

protistrana, je-li straně známa pravdivost těchto tvrzení.125 K porušení této povinnosti naopak 

nedojde, zpochybňuje-li účastník pravdivost tvrzení, jež je objektivně pravdivé, pokud je sám 

subjektivně přesvědčen o jeho nepravdivosti. Při hodnocení, zda došlo k porušení této povinnosti 

strany, či nikoli, je proto rozhodným kritériem subjektivní přesvědčení subjektu, ne objektivní 

stav. Pozitivní složkou této povinnosti je pak povinnost předložit soudu všechny rozhodné 

skutečnosti pro dané rozhodnutí a nic nezamlčovat.126 

Dojde-li k porušení této povinnosti, může soud přistoupit k rozhodnutí o některém 

z nepříznivých důsledků jako např. k rozhodnutí o separaci nákladů řízení nebo k uložení 

pořádkových trestů, které se týkají advokátů, či ke vzniku povinnosti k náhradě škody (v tomto 

případě by totiž šlo o protiprávní jednání). Povinné zastoupení advokátem má totiž vést ke 

zrychlení a zjednodušení soudních sporů, a nikoli k zapojení nekalých praktik a nežádoucího 

jednání. Advokáti mají být zárukou toho, že proces bude probíhat podle stanovených pravidel. 

 
124 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

125 K tomu FASCHING H. W: Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts, 2. vydání, Manz, Wien 1990, 

marg. č. 653. 

126 LAVICKÝ, Petr. a kol. VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO Z POHLEDU ADVOKACIE. 

Bulletin advokacie [online]. 2018, (č. 4) [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vecny-

zamer-civilniho-radu-soudniho-z-pohledu-advokacie 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Tato znovuzavedená povinnost se tedy nevztahuje pouze na účastníky řízení, ale také na 

jejich zástupce.127 V konečném důsledku se pak porušení této povinnosti může odrazit při 

hodnocení dalších skutkových tvrzení, které strana v řízení přednese, a také při hodnocení 

důkazů.128 K tomu se vztahuje i nově začleněná povinnost jednat v řízení poctivě, kterou věcný 

záměr c. ř. s. zařadil hned na úvod návrhu do bodu 3. A v této souvislosti odkazuje na čl. 52 

švýcarského civilního řádu soudního či na čl. 11.1. Principů UNIDROIT nadnárodního civilního 

procesu. „K principu poctivosti se hlásí také nám příbuzné právní řády, ačkoli v jejich 

civilněprocesních předpisech není tento princip výslovně upraven. V rakouské procesualistice 

Fasching konstatuje, že v civilním procesním právu je soudu a stranám uložena obecná povinnost 

zdržet se jednání, které je lstivé nebo v rozporu se zásadou dobré víry. Německý civilní řád soudní 

obsahuje pouze řadu jednotlivých (dílčích) zákazů nepoctivého procesního jednání. Tato 

ustanovení však nepokrývají všechny myslitelné případy. Vzhledem k tomu, že chybí obdobná 

generální klauzule, jaká je obsažena v § 242 BGB, použije se podle převažujících názorů nauky 

a judikatury zásada dobré víry analogicky.“129 

3.3. Dorovnání rovného postavení stran 

Přestože již od 1. 1. 2014, kdy vešel v účinnost o. z., máme novou hmotněprávní úpravu 

soukromého práva, která má reflektovat společenské změny, je poněkud zarážející, že k tomu 

odpovídající procesněprávní úprava, zakotvená v občanském soudním řadu, nebyla dosud přijata. 

Tyto komplexní rekodifikace jsou často komplikované a nepřehledné pro samotné advokáty, natož 

pro laické účastníky, kteří sotva pochopí následky zákonných fikcí, rozdíly mezi koncentrací 

zákonnou a koncentrací na základě návrhu, zákonnou lhůtou a soudcovskou nebo rozdíl mezi 

rozsahem a důvodem při podávání opravných prostředků.130 

 
127 Srov. MACUR, Jan. Základní povinnosti procesních stran v civilním soudním řízení, Bulletin advokacie č. 2/1990, 

str. 16, a MACUR, Jan. Povinnost pravdivosti a její legislativní úprava v civilním soudním řádu, Právní rozhledy 

č. 4/1999, str. 172. 

128 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, str. 245 [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

129 LAVICKÝ, Petr. a kol. VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO Z POHLEDU ADVOKACIE. 

Bulletin advokacie [online]. 2018, (č. 4) [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vecny-

zamer-civilniho-radu-soudniho-z-pohledu-advokacie 

130 VYCHOPEŇ, Martin. Advokátský proces? [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/efocus/advokatsky-proces-91196  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Tato situace má pouze dvě řešení – buď změna právní úpravy tak, aby byla aplikovatelná 

přímo laickými účastníky, anebo právě zavedení povinného zastoupení advokátem. Jak už bylo 

uvedeno, může se v některých situacích stát, že potenciální žalobce nevymáhá svůj oprávněný 

nárok jen proto, že se v právních předpisech neorientuje. Pokud si je taková strana vědoma, že by 

v potenciálním sporu stála např. proti velké korporátní společnosti, která využívá interní právníky 

i externí advokátní služby, je její demotivace k podání návrhu na zahájení řízení ještě zesílena. 

Proto by se při zavedení advokátských sporů nemělo mluvit o snaze zachovat rovnost stran, nýbrž 

o dorovnání rovnosti stran ve smyslu § 18 o. s. ř. 

Touto rovností se myslí zejména postavení stran před soudem a dané ustanovení 

představuje zejména výkladové pravidlo. K tomu se tak vyjádřil i Ústavní soud ČR v nálezu  

III. ÚS 202/03, který zdůraznil: „Princip rovnosti účastníků vyjadřuje skutečnost, že účastníci 

řízení (strany) musejí stát před soudem v rovném postavení, aniž by byla jedna nebo druhá strana 

jakkoli procesně zvýhodněna. K provedení tohoto principu se ukládá soudu povinnost, aby oběma 

stranám sporu zajistil stejné možnosti k uplatnění jejich práv. Obdobně chápe princip rovnosti 

stran ESLP, který používá v této souvislosti pojem ‚rovnost zbraní‘. Podle konstantní judikatury 

tohoto soudu princip rovnosti zbraní, jako jeden z prvků širšího pojetí spravedlivého procesu, 

vyžaduje, aby každé procesní straně byla dána přiměřená možnost přednést svou náležitost za 

podmínek, jež ji nestaví do podstatně nevýhodnější situace, než ve které je její protistrana  

(např. viz Domo Beheer B. V. proti Nizozemí, 1993, Ankeri proti Švýcarsku, 1996, Komanický 

proti Slovensku, 2002).“131 Jak vyplývá z ustanovení § 18 o. s. ř. i z nálezu Ústavního soudu ČR, 

princip rovnosti účastníků se zaměřuje primárně na postup a jednání soudu vůči účastníkům, nikoli 

na jejich vztah mezi sebou. 

V praxi totiž toto ustanovení nezahrnuje faktickou rovnost stran v boji v rámci soudního 

sporu. Za tímto účelem má být zaveden institut povinného zastoupení advokátem, kdy obě strany 

budou zastoupeny někým, kdo se v právních předpisech orientuje a bude znát následky 

jednotlivých procesních úkonů. To kromě jiného také urychlí celé soudní řízení, jak rozebírá 

následující podkapitola. Tento názor podporují i další nálezy Ústavního soudu ČR, např. nález ze 

dne 11. 7. 1996, sp. zn. II. ÚS 127/96, kdy soud upozornil, že „jestliže je soud povinen podle  

čl. 37 odst. 3 LZPS a § 18 o. s .ř. dbát na rovné postavení účastníků, pak z toho vyplývá povinnosti 

zajistit jim stejné, tj. rovnocenné možnosti k uplatnění jejich práv, ale neznamená povinnost soudu 

vyhovět všem důkazním návrhům účastníka. Rozhodnutí o rozsahu dokazování do výlučné 

 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 202/03.  
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kompetence obecného soudu“132. Z toho vyplývá pravomoc soudu k diskreci, kdy je na soudu 

a jeho úvaze, které navržené důkazy bude považovat za relevantní a které ne. Proto účastník 

potřebuje mít vedle sebe advokáta, který dokáže jednání soudu odhadnout a selektovat, které 

skutkové tvrzení jsou relevantní a které ne, které důkazy mohou skutečnost opravdu prokázat 

a které jsou naopak nadbytečné. To, že se jedná pouze o odhad a advokát nenese odpovědnost za 

výsledek řízení, bude rozebráno později. 

3.4. Urychlení a zefektivnění řízení 

Tento bod uvádím záměrně až jako poslední, neboť skutečnost, že je účastník řízení zastoupen 

advokátem, může vést ke zrychlení, ale i průtahům řízení. Nebudeme-li ovšem pesimističtí 

a vyloučíme-li možnost, že advokát záměrně podává procesní námitky či prostřednictvím jiných 

procesních úkonů protahuje řízení, v němž je zřejmé, že jeho klient nebude ve sporu úspěšný, může 

advokátský proces opravdu znamenat urychlení řízení. 

Jedním z důvodů, proč je komunikace soudu s advokátem rychlejší než se samotným 

účastníkem, je povinnost advokáta mít od 1. 6. 2012 zřízenou datovou schránku, což obecně 

napomáhá cílům a snaze zákonodárce o převedení justice do elektronické podoby. V tomto směru 

by povinné zastoupení přineslo usnadnění právě v oblasti doručování, kdy by se touto cestou daly 

omezit snahy účastníků mařit proces doručování. 

Druhým a neméně důležitým důvodem, který jistě povede ke zrychlení řízení, je 

skutečnost, že nezastoupení účastníci, jež nejsou znalí práva, mnohdy činí vadné procesní úkony, 

kdy je soud nucen je opakovaně vyzývat k odstranění vad, a to se stanovením lhůt k doplnění 

skutečností či odstranění jiných vad, jež jsou překážkou dalšího procesního postupu ze strany 

soudu. Jelikož se jedná o soudcovské lhůty, tedy je na uvážení soudce, jak dlouhou lhůtu 

k odstranění vady stanoví, vedou časté vady účastníka k ustavičným průtahům řízení. Usnadněním 

a zrychlením soudního řízení by došlo k materiálnímu naplnění zásady procesní ekonomie. 

Je v zájmu stran i ve veřejném zájmu, aby řízení vždy proběhlo co nejrychleji 

a nejhospodárněji. Nesmí tím ale být narušena pravidla soudního řízení a jeho patřičná kvalita. 

Hlavní odpovědnost za to, aby řízení proběhlo tak, jak proběhnout má, tj. efektivně, rychle, 

hospodárně a v souladu s právními předpisy, nese stát, což vyplývá i z dikce zákona  

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem, a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti (notářský řád). Pokud dojde k jakémukoli pochybení, má účastník řízení nárok na 

 
132 Nález Ústavního soudu ze dne 11.07.1996, sp. zn. II. ÚS 127/96. 
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finanční kompenzaci škody, která mu v důsledku tohoto pochybení vznikla. Proto je vedení soudu 

z formálního hlediska vždy výhradně v rukou soudu.133 

Tato podkapitola prokázala, že zavedení advokátských sporů sice může představovat zásah 

do svobody jednotlivce, ale tyto potenciální zásahy jsou proporcionálně vyváženy legitimním 

zájmem vést řádně soudní řízení. Návrat k využití advokátských sporů tomuto legitimnímu zájmu 

napomáhá všemi výše uvedenými přínosy. 

4. Nevýhody zavedení advokátských sporů  

Každý institut, a to ať již dlouhou praxí prověřený nebo nově zavedený, se musí vyrovnat 

s konstruktivní kritikou. Nikoli proto, že by bylo zapotřebí vždy hledat chyby v legislativě, ale 

zejména proto, že právní praxe vždy přináší možnosti a postupy, jak některé instituty zneužít, 

obejít či jinak napadnout. Proto je důležité umět již při zavádění každého nového institutu vymezit 

jeho úskalí a snažit se eliminovat negativní dopady jeho zavedení. Kromě toho je nutné 

připomenout i skutečnost, že právní věda je založena na teoretickém diskurzu, který jí posouvá 

dopředu a bez nějž by se právní věda, jako jedna z předních společenskovědních disciplín, 

nemohla přizpůsobovat modernosti dnešní doby. 

Historicky se vždy řešila otázka, zda má právní věda určitou specifickou metodu, neboť 

má specifický předmět. Právní věda nevyužívá explicitně jednu danou metodu, avšak diskurzivní 

metoda je těžištěm metodologického přístupu, kdy poznatky získané poznáním a teoretickým 

zdůvodněním v rámci fundamentálních oborů práva mají významné postavení. Nově zavedený 

institut tedy musí obstát v oblasti právní praxe, ale i v odborné diskuzi, přičemž je důležité, aby 

vždy byla zachována právní autonomie. K tomu je pak zapotřebí specifikovat pozitivní i negativní 

stránky nového institutu. Vztah společnosti a práva má pro právo zásadní význam. Tento vztah se 

odvíjí od hodnocení práva lidmi, a to jak v průběhu jeho vývoje, tak při jeho aplikaci. Proto je na 

úvod této kapitoly vhodné dodat, že pokud je právní úprava natolik komplikovaná, že zákonodárce 

již a priori počítá s tím, že se v ní nemůže laik zorientovat a je nutné, aby byl zastoupen advokátem, 

tj. osobou znalou této hmotné a procesní úpravy, jedná se spíše o vadu samotné právní vědy, kterou 

není možné hojit pouze zavedením advokátských sporů. 

 
133 LAVICKÝ, Petr. a kol. VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO Z POHLEDU ADVOKACIE. 

Bulletin advokacie [online]. 2018, (č. 4) [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vecny-

zamer-civilniho-radu-soudniho-z-pohledu-advokacie 
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4.1. Narušení principu kontradiktornosti 

Zásada kontradiktornosti patří k základním zásadám, na nichž je české civilní procesní právo 

vystavěno. Tato zásada „umožňuje, aby při zjišťování skutkového stavu byla subjektivní odchylka 

na straně žalobce korigována opačnou odchylkou na straně žalovaného a naopak“134, tj. všechno, 

co se v rámci civilního soudního řízení odehrává, musí být podrobeno debatě účastníků.  

V této souvislosti se nabízí i otázka, do jaké míry může advokát nahradit procesní stranu 

v řízení a jak povinné zastoupení naruší povinnost stran spolupracovat se soudem. Dnes je častým 

úkazem, že účastník, který je ve sporu zastoupen advokátem, se v řízení vyjadřuje sám velmi 

sporadicky, neúčastní se soudních jednání a v podstatě celou práci ponechává na svém zástupci. 

Zákonodárce by proto měl stanovit donucovací prostředky, které účastníka řízení přimějí 

k potřebné spolupráci se soudem, a to bez ohledu na povinné zastoupení advokátem. Za tímto 

účelem je stále zachována povinnost dostavit se k účastnickému výslechu, který nemůže být 

nahrazen vyjádřením advokáta. 

Advokátské spory tedy nelze chápat jako změnu nastavení pravidel v rámci soudního 

řízení, neboť účastníci mají v řízení stále to nejdůležitější postavení. Nelze je tak vnímat jako 

omezení zásady kontradiktornosti, neboť toto pravidlo, podle nějž každý účastník musí dostat 

příležitost vyjádřit se ke všemu, co se v řízení projednává, je nedotknutelné.135 

4.2. Problematika nákladů řízení 

4.2.1. Náklady řízení de lege lata a de lege ferenda 

Právo na přístup k soudu není právem absolutním, tzn. že může být limitováno. Tyto limity 

můžeme rozdělit na tzv. právní a faktické. K první skupině patří právě zavedení povinného 

zastoupení advokátem a k té druhé vedle překážek zdravotních či psychických právě i schopnost 

nést náklady řízení, tj. finanční prostředky žalobce.136 Podle současné právní úpravy platí to, že 

i když je nárok strany oprávněný, resp. jedná se o osobu, která sice zahájení řízení nezavinila, ale 

je nucena domáhat se u soudu ochrany svých ohrožených či porušených práv, je po dobu trvání 

 
134 STAVINOHOVÁ, Jaruška. Zásada kontradiktornosti. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009. 

135 WINTEROVÁ, Alena. Malá úvaha nad civilním procesem. In: O nové pojetí́ civilního procesu: soubor statí. Acta 

Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2004, č. 4, s. 15-25. ISBN 80-246- 

1206-2. ISSN 0323-0619. str. 22 

136 HURDÍK, Jan., Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-087-6., str. 28 
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soudního řízení povinna sama nést náklady řízení. I když tato strana může vynaložené náklady na 

řízení – podle jeho výsledku – následně (ve výši stanovené právními předpisy) získat zpět od 

protistrany, nezbavuje ji to povinnosti platit sama tyto výdaje při zahájení řízení (soudní poplatek) 

a případně v jeho průběhu (např. náklady důkazů). Sporné řízení je totiž ovládáno tzv. zásadou 

úspěchu ve věci, která je vyjádřena v § 142 o. s. ř., resp. § 142a o. s. ř., z nichž vyplývá, že právo 

na náhradu nákladů řízení je přiznáno tomu účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, 

a účastníkovi, jenž ve věci neuspěl, se ukládá povinnost tyto náklady uhradit. Úspěch ve věci se 

posuzuje podle toho, v jakém rozsahu soud v meritorním rozhodnutí vyhověl žalobnímu petitu. U 

žalovaného se úspěch posuzuje podle toho, v jakém rozsahu byla vůči němu žaloba zamítnuta. 

Pokud je úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, může soud ve výroku o nákladech 

řízení rozhodnout tak, že žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu a s odkazem na § 142 

odst. 2 o. s. ř. v odůvodnění rozhodnutí uvede, že v daném případě se soudu jeví neúčelné přiznávat 

oběma stranám náhradu nákladů řízení. Pokud jsou obě strany částečně úspěšné a částečné 

neúspěšné, ale jejich poměry nejsou rovnoměrné, tak soud náhradu nákladů v daném poměru 

rozdělí. Zásada úspěchu se neuplatní v případě, že řízení skončí smírem.137 Vedle toho existují 

i výdaje, které nejsou nahraditelné, a to např. ztráta na výdělku účastníka v době konání soudních 

jednání nebo čas strávený na poradách s advokátem. Tyto náklady jsou faktorem, podle nějž 

dochází k rozhodnutí, zda vůbec zahájit soudní řízení, či nikoli. Často se osoby práva neznalé, pro 

jejichž ochranu zejména je zavedeno povinné právní zastoupení advokátem, snaží redukovat tyto 

náklady právě o odměnu advokáta, a proto vystupují v soudním řízení bez právního zastoupení. 

Nová úprava vymezuje náklady stran v podstatě shodně jako úprava stará. Explicitně jsou 

pak zahrnuty do nákladů řízení i tzv. předprocesní náklady, aby nemusely být vymáhány zvlášť 

žalobou. K takovým nákladům řadíme např. předžalobní výzvu, náklady na zajištění důkazů, 

vyčíslení nároků advokátem atd. V praxi pak bude na soudech, které z předžalobních nákladů do 

nákladů řízení započtou. Nově se však v souvislosti se zavedením povinného zastoupení 

advokátem stanou náklady v podobě odměny advokáta obligatorní součástí nákladů řízení. Úprava 

už neřeší, zda se povinné zastoupení advokátem vztahuje i na předžalobní úkony, jako je  

např. předžalobní výzva. Pokud by totiž povinné zastoupení advokátem bylo rozšířeno i na ně, 

mohlo by to reálně vést k tomu, že k vyšetření sporu dojde už předžalobní výzvou, ať už plněním 

protistrany, či dohodou stran. Není také jasné, kdo ponese náklady za předžalobní úkony v případě, 

že osoba, kterou vyzýváme, svoje povinnosti na základě výzvy splní. 

 
137 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1. str. 40. 
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„Náklady řízení, jestliže vznikly v řízení nebo před ním jeho přípravou, jsou zejména náklady 

na zastoupení advokátem, soudní poplatky a jiné hotové výdaje strany a jejího zástupce, není-li 

jím advokát, dále výdělek strany a jejího zákonného zástupce ušlý účastí na soudním roku, 

náklady na dokazování a na tlumočení. Složení nákladů na zastoupení advokátem a jejich 

paušální výši pro jeden stupeň řízení stanoví zvláštní právní předpis. Ten stanoví též paušální 

výši hotových výdajů strany nebo jejího zástupce, který není advokátem, pro případ, že nedoloží 

jejich výši.“138 

 

 

Zákonodárci jsou si vědomi toho, že pro účastníky řízení mohou být náklady vyložené na 

právní služby advokáta odrazující, a proto se snaží nalézt co nejschůdnější nastavení systému, 

které by ale nesnižovalo jeho efektivnost. Za tímto účelem se má právní úprava navrátit k systému, 

kdy je odměna za zastoupení advokátem upravena v paušální formě pro jednu každou instanci 

řízení. Úprava zmocnění by opět měla být v podzákonné formě, jako je tomu doposud. Přechod 

od odměňování za jednotlivé úkony právní služby na odměňování formou paušálního tarifu by měl 

zabránit tomu, aby si advokáti nárokovali odměnu za neúčelné úkony a uměle tak navyšovali 

náklady soudního řízení.  

Díky paušálnímu tarifu budou mít účastníci také možnost předem jednodušeji odhadnout 

rozsah nákladů daného řízení. Ve finále dojde i k usnadnění činnosti soudů s výpočtem náhrady 

nákladů řízení. Zákonodárce si je rovněž vědom, že takové nastavení již v minulosti existovalo, 

a to v podobě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2002 Sb., kterou se stanovovala paušální 

sazba výše odměny za zastupování účastníků advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě 

nákladů v občanském soudním řízení a kterou se měnila vyhláška Ministerstva spravedlnosti  

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 

(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a kterou Ústavní soud ČR nálezem ze dne  

17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, zrušil, neboť: dospěl k závěru, že „napadená vyhláška je nejen 

v rozporu s § 142 odst. 1 o. s. ř., který stanoví jako kritérium přiznání náhrady nákladů řízení 

účelnost vynaložení těchto nákladů, ale též s článkem 4 odst. 1 Listiny, který stanoví, že povinnosti 

mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 

 
138 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, str. 189 [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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a svobod“.
139

 Bude proto nutné, aby se zákonodárce při nastavování této staronové podzákonné 

úpravy uvedeným nedostatkům vyhnul. 

Pokud bude nová paušální vyhláška správně nastavena, může být výše nákladů řízení 

v mnoha případech i nižší. Uvedeme-li příklad podle současné právní úpravy, tak ve standardním 

řízení, kde dojde k 10 úkonům právní služby ve sporu, u něhož je tarifní hodnota 50 000 Kč, bude 

náhrada nákladů řízení v celkové částce 41 140 Kč. Záleží tedy na tom, jak bude paušální tarif 

nastaven a zda bude advokáty motivovat pracovat efektivně a řízení pravomocně skončit co 

nejdříve. Dá se ale předpokládat, že pro účastníky řízení by zavedení paušálního tarifu v průměru 

znamenalo snížení nákladů řízení. 

Věcný záměr c. ř. s. představuje i možnost soudu vyhradit samostatným usnesením 

rozhodnutí o náhradě nákladů řízení s tím, že v rozhodnutí o věci samé soud rozhodne jen 

o základu náhrady a vysloví, že výše nákladů řízení bude vyčíslena až v písemném vyhotovení 

rozhodnutí. Proti takovému usnesení by neměl být přípustný rekurs. Toto pravidlo má urychlit 

práci soudu při rozhodování o věci samé, kdy se soud nemusí zdržovat výpočtem nákladů. Soud 

může také vydat usnesení o výhradě a rozhodnout o náhradě nákladů řízení až pro dobu po 

pravomocném skončení řízení. Je-li dána výhrada, brání to soudu vyšší instance rozhodnout 

o nákladech řízení a musí o nich rozhodnout soud první instance. To vede k tomu, že není 

nadbytečně rozhodováno o nákladech řízení pro případ, že by došlo ke zrušení rozhodnutí soudem 

vyšší instance. 

Pomoct s náklady účastníkovi, proti kterému žaloba směruje a který je povinen nést 

náklady, jež mu v probíhajícím řízení vznikly, může institut tzv. jistoty. 

  

 
139 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12. 
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„Je-li tu vážná obava, že by žalobce v případě svého neúspěchu nenahradil žalovanému náklady 

řízení, může soud žalobci na návrh žalovaného uložit, aby za náhradu nákladů složil přiměřenou 

jistotu. 

 

Návrh může žalovaný podat nejpozději při prvním úkonu, který mu v řízení přísluší.  

 

Nesloží-li žalobce stanovenou jistotu, soud žalobu odmítne.“140 

 

 

„Jistota za (pro) náklady sporu“ je upravena především v § 11 zákona o mezinárodním 

právu soukromém. Jak ukazuje švýcarská úprava (čl. 99 odst. 1 švýcarského ZPO), její role však 

může být obecnější a věcný záměr toho využívá (důvodem pro složení jistoty může být např. dluh 

žalobce na náhradě nákladů jiného řízení). Stanoví se zatím jen základní pravidla, inspirovaná 

kromě čl. 99 odst. 1 švýcarského ZPO úpravou § 57 an. CŘS. V paragrafovém znění je lze 

rozvinout, a to zejména příkladným stanovením skutkových podstat Časové omezení pro návrh 

žalovaného je stanoveno v zájmu procesní ekonomie. Nebylo by žádoucí, aby se žalovaný 

dožadoval jistoty až později v průběhu řízení a řízení se pak mohlo stát zbytečným.“141 Ani věcný 

záměr c. ř. s. nevysvětluje, proč se institut jistoty pro základy sporu vztahuje pouze na žalovanou 

stranu a proč možnost podat návrh na uložení povinnosti složit jistotu pro náklady vzniklé 

v průběhu řízení nepřiznává i žalobci. 

Prozatím neupravenou oblastí je otázka zastoupení státu, a to zda se na stát, resp. jeho 

příslušné organizační složky vztahuje taktéž povinné zastoupení advokátem, nebo zda je 

považován za osobu s právním vzděláním. Dle aktuální úpravy se státu náhrada zastoupení 

nepřiznává (pouze paušální náhrada ve výši 100 Kč nebo 300 Kč za úkon dle vyhlášky č. 254/2015 

Sb. o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech 

podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu).142 Bude-li se 

 
140 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, str. 209 [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

141 Tamtéž, str. 211. 
142 To platí v případě, že je příslušná organizační složka státu vybavena např. vlastním právním oddělením, příp . se 

nechá dle uzavřené dohody zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je-li věc složitá a/nebo 

nemůže-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových příslušnou organizační složku ze zákonem stanovených 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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povinné právní zastoupení advokátem vztahovat i na stát, bude muset stát platit náklady na 

advokátní odměnu. Buď ji uhradí z veřejných prostředků, nebo bude nově soudu přiznávána 

náhrada nákladů řízení.  

4.2.2. Dopad zavedení advokátských sporů na náklady řízení 

Problematika nákladů řízení obecně a zvláště náhrady nákladů je trvale aktuální oblastí civilního 

procesu, která má bezprostřední vliv na efektivitu soudní ochrany práv. I když cílem civilního 

procesu není náhrada nákladů sama o sobě, neboť tím je poskytování ochrany porušeným nebo 

ohroženým subjektivním soukromým právům, a mohlo by se tak zdát, že se jedná o problematiku 

v tomto kontextu méně významnou, tak v praxi se jedná o oblast, která je pro mnohé potenciální 

litiganty stěžejní.143 Otázka nákladů řízení se totiž výrazně dotýká zájmů a poměrů procesních 

stran.144 Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tak i tento institut spadá do oblasti 

spravedlivého procesu. Jedná se o oblast, která je důležitým bodem i pro stát, protože právě jeho 

úkolem je zajistit přiměřený přístup k soudu a nastavit jej tak, aby zároveň nedocházelo ke 

zbytečnému zatěžování soudu podáváním bezdůvodných (spíše až šikanózních či laicky řečeno 

kverulantských) žalob. S tím souvisí zejména sankční funkce nákladů řízení. Nastavení nákladů 

řízení musí být takové, aby vyvažovalo oba tyto zájmy.145 

Mnohdy dochází k tomu, že osoby, jenž se chtějí domáhat svých oprávněných nároků 

a ohrožených práv, stojí před otázkou, zda mají dostatečné finanční prostředky na to, aby tyto své 

nároky u soudu vymáhaly či chránily. Výše nákladů řízení nemusí být základním faktorem jen pro 

rozhodnutí, zda podat návrh na zahájení řízení, ale může také ovlivnit následný procesní postup.146 

Přestože v některých případech budou de lege lata náklady pro jednotlivé účastníky vyšší 

než dnes (zejména v těch případech, kdy budou zastoupeni účastníci, kteří dnes právní pomoc 

nevyhledávají), na závěr této podkapitoly si lze položit otázku, zda je nutné chápat zvýšení nákladů 

 
důvodů zastupovat, může se příslušná organizační složka státu nechat zastoupit advokátem a je jí přiznaná náhrada 

nákladů jako každému jinému účastníkovi. 
143 LAVICKÝ, Petr. Účelnost nákladů spojených se zastupováním advokátem. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2012, 

roč. 9, č. 5, s. 191–198. ISSN 1214-7966., s. 191 a násl. 
144 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2018. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-714-6. s. 251. 

145 HODGES, Christopher J. S.; VOGENAUER, Stefan; TULIBACKA, Magdalena. The costs and funding of civil 

litigation: a comparative perspective. Oxford: Hart publishing, 2010, str. 4, 5. 

146 REIMANN, Mathias. Cost and Fee Allocation in Civil procedure: A Synthesis. In: REIMANN, Mathias (ed.). Cost 

and fee allocation in civil procedure: a comparative study. Dordrecht: Springer, 2012, str. 4. 
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řízení pouze negativně. Pokud povinné zastoupení advokátem povede k efektivnějšímu řízení 

a odbřemenění soudů, lze chápat i zvýšené náklady na řízení jako záruku profesionálně a efektivně 

vedeného procesu. Je rovněž možné, že individuální zvýšení nákladů pro jednu skupinu účastníků 

bude ve svém důsledku vynahrazeno rychlejším a efektivnějším řízením, kdy celkové náklady 

jednoho řízení budou nižší, než je tomu de lege lata. Odpadne totiž opakované poučování 

účastníků, sníží se počet písemností doručovaných poštovní přepravou a při řádné a profesionální 

přípravě podání soudu prostřednictvím advokátů bude možné větší množství sporů rozhodnout při 

jediném jednání, případně zjevně neúspěšná řízení nebudou ani zahajována. 

Zde je nutno poznamenat, že zákonodárce uvažuje o zakotvení advokátských sporů, avšak 

aniž by v této věci odkazoval na nějakou konkrétní statistku počtu (či nárůstu počtu) účastníků 

sporného řízení využívajících právní zastoupení.147 

4.3. Zavedení další procesní povinnosti  

Zavedení advokátských sporů bude v rozporu s liberalistickým proudem práva, jehož představitelé 

by namítli, že strany jsou nuceny přistoupit k udělení plné moci advokátům, přestože bez tlaku 

zákona by k takovému jednání samy nepřistoupily a právní pomoc by nevyhledaly, a to ať už 

z důvodů finančních, či z vlastního přesvědčení. V tomto případě je ale nutné zmínit, že 

liberalistický protiargument nemá při úvaze o zavedení tohoto institutu velkou šanci, neboť by jej 

bylo možné uplatnit vůči kterékoli procesní povinnosti. Nutné je spíše v této souvislosti zkoumat 

otázku, zda k omezení svobodné vůle a stanovení nové procesní povinnosti je dostatečný důvod.148 

Nejen v teorii, ale i v judikatuře převládá názor, že zásada řádného vedení procesu se 

vztahuje i na strany řízení. Proto pokud účastník nesplní „procesní zátěž“, která mu byla uložena, 

nebo podniká kroky, jež jsou předepsány zákonem a formálně přípustné, ale porušují práva druhé 

strany za účelem získání účinné právní ochrany, musí čelit negativním procesním důsledkům. 

  

 
147 Za účelem zjištění, zda existují statistiky počtu právně zastoupených účastníků v civilních (sporných) řízení, 

autorka požádala o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo 

spravedlnosti, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Brně a Obvodní soud pro Prahu 1, přičemž zmíněné instituce se 

vyjádřily, že takovýmito statistikami nedisponují, neboť interní informační systémy soudů nejsou vybaveny 

technickými nástroji, kterými by tato data byla zjistitelná.  
148 ZOUFALÍK, František. Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), str. 14. 



 

54 

 

 

5. Poučovací povinnost 

„Funguje-li civilní proces správně, dostávají jeho prostřednictvím lidé jednak informaci 

o hmotném právu, a jednak je inspiruje k chování v souladu s právem.“149 Tento účel civilního 

procesu ostatně vyplývá i z ustanovení § 1 o. s. ř., který ve spojení s § 5 o. s. ř. dává základ 

tzv. manudukční povinnosti neboli poučovací povinnosti soudu. O institutu poučovací povinnosti 

soudu se práce v předchozích kapitolách již několikrát zmínila, neboť úzce s problematikou 

povinného zastoupení advokátem souvisí a její rozsah je v podstatě odvislý od rozsahu 

advokátských sporů. Jak vyplynulo z historického exkursu institutu advokátských sporů na našem 

území, v minulosti existovaly tyto dva instituty nejprve vedle sebe a korespondovaly spolu. 

Posléze došlo k vypuštění advokátských sporů a jejich nahrazení právě široce pojatou poučovací 

povinností. Historie ukázala, že pro řádné fungování civilního procesu je však naopak nezbytná 

korelace těchto institutů než jejich vzájemná náhrada. Po stránce hmotněprávní se totiž účastník 

musí spolehnout pouze sám na sebe či na svého právního zástupce, naopak z hlediska 

procesněprávního je mu zde oporou pro procesní úkony i soud. Ten svoji oporu účastníkům 

poskytuje právě prostřednictvím poučovací povinnosti, jež je nejčastěji realizována 

prostřednictvím poučení dle § 118a o. s. ř., který slouží k tomu, aby účastníci tvrdili rozhodné 

skutečnosti a aby k nim označili relevantní důkazy; jinak řečeno – aby splnili svoji povinnost 

tvrzení a povinnost důkazní. I tato procesní poučovací povinnost soudu je však limitována, neboť 

poučení dle uvedeného ustanovení přichází v úvahu pouze tehdy, pokud již účastníky přednesená 

tvrzení a navržené důkazy nejsou dostačující.150 Zavedení advokátských sporů by těmto situacím 

mohlo zamezit. 

Oproti dnešnímu pojetí poučovací povinnosti, kdy je účastníkům nabízeno ze strany soudu 

pouze poučení z hlediska procesněprávního, dřívější pojetí bylo mnohem širší. Ustanovení  

§ 7 o. s. ř. z roku 1950 a původní znění dnešního § 5 o. s. ř. obsahovaly povinnost soudu poučovat 

strany jak o právu procesním, tak o právu hmotném. Takováto formulace poučovací povinnosti 

stavěla soudy do obtížné situace z hlediska požadavku jejich nestrannosti. Poučovací povinnost 

byla kvůli tomu předmětem častých kritických odborných textů, jež se mimo jiné zabývaly 

i otázkou, zda má tento institut ve sporném řízení vůbec své místo. Jak uvádí docent Zoulík, 

hlavním účelem tohoto institutu byla pomoc určitým znevýhodněným skupinám účastníků, ať už 

k jejich horší pozici docházelo z důvodu finančního znevýhodnění vedoucího k nemožnosti 

zajištění odborného zastoupení, či z důvodu vlastní neznalosti práva. Avšak funkcí civilního 

 
149 MARŠÁLEK, Pavel. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018. ISBN 978-80-872-8466-7, str. 33. 

150 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3820/2009. 
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procesu, včetně všech jeho institutů, tj. také poučovací povinnosti, nemůže být individuální 

zmírňování těchto znevýhodnění. Tato povinnost soudu neslouží k tomu, aby nahradila absenci 

profesionálního zastoupení. V této souvislosti docent Zoulík upozorňuje rovněž na skutečnost, že 

zatímco advokáti jsou povinně pojištěni na odpovědnost za škody způsobené v souvislosti 

s poskytováním právních služeb, tak soudci nenesou žádnou občanskoprávní odpovědnost za 

pochybení při výkonu své funkce.151 

Již jednou zmíněnou novelou o. s. ř. – zákonem č. 519/1991 Sb. –, kterým se mění 

a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, došlo ke změně formulace poučovací povinnosti 

soudu v § 5 o. s. ř., kdy nově soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech 

a povinnostech.152 Novela tedy přinesla mimo jiné změnu v pojetí poučovací povinnosti a omezila 

ji pouze na poučení v oblasti procesního práva, přičemž oblast hmotněprávní zcela vypustila. Ani 

nově navrhovaná právní úprava se pak již k široce nastavené poučovací povinnosti, jak tomu bylo 

v minulosti, nevrací. „Je však nutno si uvědomit, že neodpovídá roli soudu, aby dával stranám 

nejrůznější poučení, jejichž cílem je suplovat to, že strana nezná právo a tato neznalost jí 

neumožňuje spor řádně vést. Soud má být nestranným procesním subjektem a musí pečlivě dbát 

o to, aby neporušil princip rovnosti stran. S tím je široce pojatá poučovací povinnost mnohdy 

obtížně slučitelná.“153 Soudy proto nemohou poučovat procesní strany o právech a povinnostech, 

kterých by se mohli účastníci dle hmotného práva domáhat. 

Navzdory skutečnosti, že civilní sporný proces je veden dispoziční a projednávací zásadou, 

stále platí, že o výsledku rozhoduje soud, který je v nadřazeném postavení vůči účastníkům, 

přičemž legitimita tohoto postavení se odvíjí od jeho dlouhodobé akceptace ze strany veřejnosti. 

Lze říct, že výměnou za akceptování této pozice soudu veřejnost očekává jeho nezávislé 

a nestranné jednání, a to včetně poučení účastníků. Poučovací povinnost by neměla plnit svou 

funkci pouze z formálního hlediska, ale měla by odpovídat řešenému sporu a jednotlivým 

procesním situacím. 

  

 
151 ZOUFALÍK, František, Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), str. 13. 

152 Viz § 5 o. s. ř. 
153 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, str. 45 [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
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6. Návrhy de lege ferenda 

Připravovaný návrh a jeho následné účinná aplikace vyžaduje odpovídající odbornou kvalifikaci, 

zkušenosti a znalost nejen ustanovení zákona, ale i přínosů nauky a judikatury. Neboť v tomto 

případě nejen právní teorie, ale také linie judikatury hrají klíčovou roli, zejména ve vztahu k otázce 

nákladů řízení či práva na spravedlivý proces. Jelikož navrhované povinné právní zastoupení není 

černobílým institutem a jeho plánované zavedení přináší mnoho nevyřešených otázek, je zapotřebí 

podívat se na celou problematiku komplexněji a navrhnout i další změny, které by mohly vést 

k efektivnějšímu fungování tohoto institutu. 

6.1. Modifikace poučovací povinnosti  

Proč je otázka poučovací povinnosti v rámci problematiky povinného zastoupení tak důležitá, bylo 

vysvětleno v předchozí kapitole. Tyto dva instituty spolu neodmyslitelně souvisí. Co se týká 

činnosti soudů, rovněž zákonodárce si uvědomuje, že kapacita soudů je omezená, a proto je 

nezbytné optimálně využívat jejich potenciál. Očekává se, že advokáti vystupující před soudem 

nebudou vyžadovat pokyny ani vedení bez ohledu na stupeň obtížnosti a složitosti případů, budou 

soudům předkládat bezvadná podání a relevantní důkazní prostředky. 

Doposavad bylo postavení soudu právě kvůli jeho povinnosti poskytovat účastníkům 

poučení velmi ošemetné. Neboť soud jakožto nezávislý a nestranný orgán by měl poskytovat 

straně práva neznalé poučení, jak má v řízení postupovat, aby neutrpěla újmu, avšak musí tak činit, 

aniž by ohrozil soudcovskou nestrannost.154 Proto pro nastavení pomoci osobám neznalým práva 

se jeví jako vhodnější omezit poučovací povinnost soudu a nezasahovat do soudcovské 

nestrannosti, ale naopak rozšířit působnost advokátských sporů. S tím souvisí i zmínění institutu 

koncentrace řízení, soudy by po zavedení advokátských sporů měly důsledně koncentrovat řízení 

a nadbytečně nepoučovat účastníky řízení o jejich procesních břemenech, která jsou čistě jejich 

odpovědností. 

6.2. Modifikace otázky náhrady nákladů řízení a institutu bezplatného právního zastoupení 

Ačkoli by mnozí autoři otázku náhrady nákladů řízení při zavedení povinného zastoupení zařadili 

pouze do kapitoly negativ zavedení tohoto institutu, snažila jsem se k této problematice přistoupit 

i v rovině de lege ferenda, tj. v rovině, jak by měla být tato asi nejvíce palčivá otázka spojena se 

 
154 LAVICKÝ, Petr. a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie [online]. 

2018, (č. 4) [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vecny-zamer-civilniho-radu-soudniho-

z-pohledu-advokacie 
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zavedením tohoto institutu, tedy legislativně nastavena. Při právním rozboru tohoto bodu je 

nejprve nutné přistoupit k myšlence, že základní práva mají tzv. horizontální účinek v rámci 

soukromoprávních vztahů a zaměřit se na systém nákladů řízení, který se uplatňuje v civilním 

procesu v České republice, i na ten, jenž má být aplikován po zavedení povinného zastoupení 

advokátem z hlediska pořád intenzivněji prosazovaných základních práv právě v oblasti 

soukromoprávní rozhodovací praxe soudů.155 

Otázka náhrady vzniklých nákladů řízení při zavedení povinného zastoupení je v této 

problematice asi nejpalčivější; lze totiž logicky očekávat, že povinné zastoupení advokátem bude 

znamenat navýšení nákladů na soudní řízení (viz kapitola 4.2.). Dá se sice argumentovat tím, že 

vzniklé náklady řízení budou úspěšnému účastníkovi řízení hrazeny protistranou, ale zde je nutné 

připomenout a zdůraznit skutečnost, že náhrada nákladů je počítána na základě advokátního tarifu. 

Částky, jež účtuje advokát svému klientovi, mají mnohdy formu smluvní odměny, která je často 

vyšší, než odměna mimosmluvní, která by v rámci nákladů řízení byla danému účastníkovi 

přiznána.156 

V případě povinného zastoupení tedy bude docházet k situacím, kdy žalobce bude 

v průběhu řízení nucen zaplatit advokátovi vyšší smluvní odměnu, avšak po pravomocném 

rozhodnutí bude mít žalobce vůči protistraně nárok pouze na náhradu vyčíslenou z advokátního 

tarifu. Tento rozdíl mezi vynaloženými náklady žalobce a náklady, které jsou následně žalobci 

hrazeny ze strany žalovaného, může dosahovat značné výše, a jde k tíži žalobce. Podle  

§ 1 odst. 2 advokátního tarifu mají advokáti povinnost na tuto skutečnost klienta upozornit, pokud 

s ním sjednávají smluvní odměnu. Vyhláška už však nestanovuje povinnost advokáta vysvětlit 

klientovi, co toto pravidlo v praxi znamená, takže pak často dochází k tomu, že účastníci jsou 

překvapeni přiznáním nižší částky, než kterou na soudní řízení vynaložili. 

Ještě horší postavení má pak žalovaný, jenž i přes dispoziční zásadu sporného civilního 

řízení nemá v rukou možnost ovlivnit jeho zahájení. Dojde-li soud k závěru, že nárok žalobce 

nebyl oprávněný, a soudní řízení je pravomocně skončeno s tím, že žalovaný má ve věci plný 

úspěch a soud mu přizná náhradu nákladů soudního řízení ve smyslu ustanovení § 146  

odst. 2 o. s. ř., je mu opět hrazena pouze část odpovídající výpočtu podle advokátního tarifu. 

Žalovaná strana tak bude muset výše uvedený rozdíl mezi vynaloženými náklady na soudní řízení 

 
155 HURDÍK, Jan., Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-087-6. str. 28 

156 ŠUSTOVÁ, Jana. Advokátní přímus dnes a zítra, Právní rozhledy, 2014, č. 22, str. 763 
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a náklady, jež jsou mu posléze hrazeny ze strany žalobce, zaplatit ze svých prostředků.157 Soudní 

praxe ukazuje, že tzv. kverulantských žalob přibývá a že tvoří podstatnou část soudního nápadu, 

proto nastavení povinného právního zastoupení bude vyžadovat i novelu vyhlášky o advokátním 

tarifu, která by zabránila tzv. kšeftování s advokátní odměnou, s nímž advokacie bojuje již 

v současnosti. Chystaný přechod na paušální tarif, který by se měl využívat při výpočtu náhrady 

nákladů řízení pro stanovení náhrady za právní služby advokáta, tento problém však neřeší. 

Otázka novelizace vyhlášky o advokátním tarifu a spravedlivější nastavení systému je 

samostatnou problematikou, která by jistě vydala na další celou práci. Je však nutné zmínit, že 

i když by advokátský proces zajistil advokátům jistý přísun práce a zaručil by potřebnost jejich 

činnosti, je i na ně nutné pohlížet jako na osoby, které vykonávají svoji profesi za účelem zisku.158 

Nové nastavení by tak muselo být samozřejmě ekonomicky výhodné i pro ně. V této podotázce je 

nutné zdůraznit i výhodu, že dojde-li k pochybení advokáta, tak na rozdíl od ostatních alternativ 

zastoupení je možné, aby vzniklá újma byla kompenzována prostřednictvím povinného pojištění 

advokátů. 

Nedojde-li ke změně nastavených pravidel, dostaneme se do situace, kdy zákon bude 

určovat jediný způsob, jak mohou jednotlivci uplatňovat či bránit svá práva, a nebude zajišťovat 

plnou návratnost nákladů tohoto procesu. V této podobě tedy vyvstává otázka, kde jsou hranice 

svobody jednotlivce a zda opravdu zavedení advokátských sporů do těchto hranic nezasahuje.159 

Pokud by tento druh sporů byl pro procesní strany finančně nevýhodný, mohlo by reálně dojít 

k omezení jejich práva na přístup k soudu. Jedinou cestou, jak zmírnit dopady zavedení 

advokátských sporů, je vyrovnání vynaložených nákladů na řízení a náhrady nákladů přiznané 

úspěšné procesní straně. 

V návaznosti na obě předchozí kapitoly je nutné rozebrat ještě otázku ustanovování 

advokátů nezastoupeným účastníkům. Zavedení povinného zastoupení advokátem jistě povede ke 

zvýšení nákladů soudního řízení, jak bylo rozebráno v předchozím textu. V důsledku snahy 

zamezit omezení práva na přístup k soudu jakožto jedné ze složek práva na spravedlivý proces 

existuje v platné právní úpravě institut ustanovení právního zástupce z řad advokátů.160 Jak bylo 

judikováno, předpokladem pro ustanovení advokáta účastníkovi řízení není osvobození od 

 
157 Tamtéž, str. 763 

158 Ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
159 ŠUSTOVÁ, Jana., Advokátní přímus dnes a zítra, Právní rozhledy, 2014, č. 22, str. 763. 
160 Ustanovení § 30 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád. 
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soudního poplatku,161 avšak bude-li účastník, který se snaží hájit svá práva, nucen zaplatit vedle 

soudního poplatku ještě odměnu advokátovi, může se stát, že tyto náklady budou nad finanční 

možnosti účastníka. Z uvedeného tak plyne, že lze očekávat nárůst žádostí o ustanovení právního 

zástupce z řad advokátů. 

Takto ustanoveného advokáta však musí někdo zaplatit, neboť jak již bylo uvedeno, 

advokáti vykonávají své povolání za odměnu. Dosavadní úprava de lege lata je postavena tak, že 

odměnu advokáta namísto nemajetného účastníka hradí stát. Se zavedením povinného zastoupení 

advokátem tak lze očekávat zvýšení nákladů i pro stát a citelný zásah do státního rozpočtu. S tím 

pak souvisí i zásadní teoretická otázka, kdo má nést náklady na právní pomoc osobám, které jsou 

ve znevýhodněném postavení a na něž se vztahuje právo na právní pomoc. Kdo má tedy povinnost 

realizaci tohoto práva zajistit – stát, či advokacie? Z výše uvedeného rozboru ústavněprávního 

základu vyplývá, že by se spíše mělo jednat o závazek státu.  

Věc ale není tak jednoduchá. Realizovat právo na právní pomoc nemůže stát sám o sobě, 

může to činit pouze prostřednictvím některých institucí. Neměla-li by se advokacie k tomu, aby se 

o realizaci tohoto práva zasadila ona sama, musel by stát přistoupit k zajištění jiných institucí, 

které by měly za cíl pouze poskytovat právní pomoc osobám, jež jsou znevýhodněné a nemají 

prostředky na to, aby si právní služby samy obstaraly. Z historického hlediska byla realizace právní 

pomoci morálním závazkem advokacie. Postupně se tento závazek přeměnil ze závazku morálního 

na závazek právní. Pokud bychom se na tento závazek dívali spíše jako na profesionální čestný 

závazek advokacie, zmenšovala by se pak odpovědnost a role státu. Ovšem i u advokátů, kteří by 

rádi poskytovali své služby znevýhodněným osobám a pomohli jim, ale často z pragmatických 

důvodů zvítězí preferování bonitních klientů. Jediným vhodným řešením se proto jeví kooperace 

státu a advokacie. Advokacie je monopolní institucí, jež by měla poskytovat právní pomoc 

znevýhodněným osobám, ale stát by měl zajistit, aby advokáti za tyto služby byli státem přiměřeně 

kompenzováni z veřejných prostředků.162 

6.3. Modifikace institutu osvobození od soudních poplatků 

Současné nastavení tohoto institutu bylo již nastíněno výše. Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může 

předseda senátu přiznat účastníkovi částečné osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to 

 
161 Např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 8. 2017, sp. zn. 26 Cdo 1240/2016, či Usnesení Ústavního soudu 

ČR ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 102/16. 
162 MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C.H. Beck, 2001. Právo a společnost  

(C. H. Beck). ISBN 8071794570. str. 240. 

 



 

60 

 

 

poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; 

přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto 

zvlášť závažné důvody. Účelem procesní úpravy možnosti soudu moderovat k žádosti účastníka 

jeho poplatkovou povinnost, je umožnit účast na řízení i tomu účastníkovi, jenž je kvůli 

nepříznivým materiálním podmínkám neschopen zaplatit soudní poplatek. Tím by došlo 

k faktickému vyloučení tohoto účastníka ze soudního řízení, přičemž postup podle § 138 odst. 1 

o. s. ř. představuje mezní nástroj k provedení Ústavou České republiky garantovaného práva 

domáhat se svého nároku u nezávislého a nestranného soudu. Při hodnocení majetkových poměrů 

žadatele je třeba přihlédnout nejen k výši jeho příjmů a množství disponibilních finančních 

prostředků, ale rovněž k jeho možnosti si tyto prostředky opatřit a k jeho celkové majetkové 

situaci. 

K tomu v praxi soudy zdůrazňují to, že je třeba si uvědomit, že soudní poplatek je 

ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků, daňovým příjmem státního rozpočtu. 

Jak plyne ze zákona, má-li někdo daňovou (poplatkovou) povinnost, je povinen ji splnit, i když 

žádné prostředky nemá. Poplatník má vždy povinnost soudní poplatek zaplatit. Smyslem § 138  

o. s. ř. pak není řešit sociální situaci účastníka řízení, nýbrž toto ustanovení má umožnit osobám, 

které by jen pro své majetkové poměry byly vyloučeny z práva na přístup k soudu zaručeného 

Listinou, aby mohly svá práva uplatnit či hájit u soudu. 

Nová právní úprava zakotvuje namísto osvobození od soudních poplatků souhrnnější 

a nadřazenější institut tzv.  pomoc s náklady, který by měl být pojat v trochu obecnější formě. Tato 

změna reflektuje i zavedení povinného zastoupení advokátem, neboť u pomoci s náklady nepůjde 

primárně pouze o soudní poplatky, ale měla by zahrnovat i pomoc s jinými náklady, které mohou 

v průběhu soudního řízení vzniknout.163 Oproti současné úpravě bezplatného právního zastoupení 

se současná úprava tohoto institutu zužuje pouze na advokáta, což vlastně reflektuje i podstatu 

zavedení povinného zastoupení advokátem a snahu o faktickou rovnost mezi stranami. 

  

 
163 Pozn.: Autoři věcného záměru k této změně uvádějí, že se jedná o nastavení, které běžně funguje v zahraničí. Pro 

srovnání lze uvést, že jiné soudní řády nazývají tento institut jako „procesní pomoc“ (Verfahrenshilfe v rakouském 

ZPO), „pomoc s procesními náklady“ (Prozesskostenhilfe v německém ZPO), „bezplatná právní péče“ (unentgeltliche 

Rechtspflege ve švýcarském ZPO) či „právní pomoc z moci úřední“ (pomoc prawna z urzędu v polském KPC). 
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„Straně, která osvědčí, že nemá dostatek prostředků k vedení sporu, přizná soud zcela nebo 

částečně pomoc s náklady, ledaže zjevně nemá vyhlídku na úspěch. Právnické osobě pomoc 

nepřizná, jestliže lze pomoc spravedlivě žádat po těch, kdo jsou na ni hospodářsky zúčastněni.“ 

 

 

Přiznání tohoto institutu by nemělo mít vliv na povinnost nahradit náklady druhé straně, 

což znamená, že pokud strana, které byla přiznána pomoc s náklady, je povinna nahradit druhé 

straně náklady řízení, tak je uhradí, a to vyjma soudního poplatku, který druhé straně vrátí stát. 

„Přiznáním pomoci s náklady je strana ve stanoveném rozsahu: a) osvobozena od placení 

soudních poplatků a záloh na náklady důkazu; b) osvobozena od náhrady nákladů státu; 

c) osvobozena od složení jistoty za náhradu nákladů; d) osvobozena od složení jistoty za náhradu 

újmy z předběžného opatření; e) oprávněna žádat, aby jí byl ustanoven zástupce z řad 

advokátů.“164 I když návrh tohoto ustanovení působí komplexně, bude mít žadatel možnost žádat 

jednotlivě i o osvobození od určitého nákladu. „V takovém případě by se osvobození posoudilo 

jen jako předběžná otázka při rozhodování o určitém nákladu, neboť jeho význam by byl omezen 

jen na tento náklad. Tomu odpovídá formulace pravidel o jednotlivých nákladech  

(např. ‚Zaplacení zálohy soud neuloží v rozsahu, v němž strana splňuje podmínky pro přiznání 

pomoci s náklady‘). Pravidlo o soudním poplatku je inspirováno čl. 122  

odst. 1 písm. c) švýcarského ZPO a řeší problém, kterého se dotkl Ústavní soud v nálezu  

sp. zn. I. ÚS 2933/15. Ústavní soud vyjádřil názor, že osvobození od soudních poplatků nedává 

příliš smysl, má-li osvobozená, avšak neúspěšná strana hradit soudní poplatek zaplacený 

protistranou. Nesprávně však tíhu soudního poplatku ponechal na protistraně. Věcný záměr se 

pokouší o řešení přiměřenější. Stát by tedy za osvobozeného nesl soudní poplatek bez ohledu na 

to, zda by jej měl osvobozený platit jako poplatník nebo nahradit protistraně.“165 

Než práce přejde k rozboru této změny a návrhu na nutné úpravy, aby došlo ke správnému 

nastavení celého systému, upozornila bych zde na skutečnost, že navrhovaná úprava v podstatě 

stanovuje komplikovanější postup pro právnické osoby než pro osoby fyzické. Ačkoli je 

pochopitelné, že zákonodárce si je vědom, že právnická osoba může mít vícero příležitostí k tomu, 

aby získala finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se soudním řízením, neboť se často 

 
164 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 

2017, str. 212 [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

165 Tamtéž, str. 213. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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na její činnosti podílí vícero osob, tak jednak tomu tak nemusí být vždy a jednak to narušuje 

rovnost, která by i v této oblasti měla být zachována.166 

Věcný záměr c. ř. s. prozatím počítá s tím, že rozhodování o tom, komu bude či nebude 

přiznána pomoc s náklady, bude náležet příslušnému soudu, který rozhoduje o věci samé. Ze 

soudní praxe je známo, že tuto činnost nejčastěji vykonává soudní aparát, tj. pokud má soudce 

k sobě jmenovaného asistenta soudce či vyššího soudního úředníka, rozhoduje o tomto procesním 

návrhu právě on. Ať už jde o soudce, jeho asistenta nebo vyššího soudního úředníka, tyto osoby 

nemají dostatečnou kvalifikaci a nejsou nijak proškoleny k posouzení majetnosti žadatele.167 

Přitom právě tato otázka je při rozhodování o osvobození od soudních poplatků nejtěžší a zároveň 

i stěžejní. Také je ale nejčastěji napadána řádným opravným prostředkem, a to z toho důvodu, že 

druhým kritériem je tzv. ,,zjevná bezúspěšnost“. Soud však nemůže odkazovat pouze na ni a často 

na ni neodkazuje vůbec, neboť úspěšnost či bezúspěšnost řízení v daném stádiu nelze předjímat. 

Ve fázi řízení, kdy účastník žádá o osvobození od soudních poplatků, nelze říct, zda jeho 

uplatňovaný nárok ve věci samé je oprávněný. Otázka předjímaní úspěšnosti podaného návrhu je 

však výhradně v kompetenci soudu a není možné, aby o ní rozhodoval jiný orgán. Dojde-li k tomu, 

že soud předjímá za účelem rozhodnutí o návrhu na osvobození od soudního poplatku úspěšnost 

práva, nelze tento postup soudu považovat za porušení základních práv zaručených Listinou. 

K tomu se vyjádřil i Ústavní soud ČR v rozhodnutí ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 

597/03, ve kterém vyjádřil názor, že „osvobození od soudních poplatků je nástrojem, který slouží 

k ochraně účastníka řízení, aby při ochraně svého práva nebyl omezován dalšími náklady, které 

by při své existující sociální situaci nemohl snášet. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že 

účastníkovi řízení není uvedeným ustanovením přiznán nárok na osvobození od soudních poplatků, 

ale pouze právo o takové osvobození požádat, osvobozen od soudních poplatků je však až 

pravomocným rozhodnutím příslušného soudu. Jak vyplývá z ustálené judikatury Ústavního soudu 

(např. usnesení sp. zn. IV. ÚS 271/2000), rozhodnutí o tom, zda jsou splněny zákonem stanovené 

předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků, spadá výhradně do rozhodovací sféry 

obecných soudů a s ohledem na ústavně zaručený princip nezávislosti soudů (čl. 82 Ústavy ČR) 

Ústavnímu soudu nepřísluší přehodnocovat závěry, ke kterým obecný soud při zvažování 

 
166 Pozn.: Inspiračním zdrojem pro tuto změnu byla rakouská a německá úprava (§ 63 odst. 2 rakouského ZPO a § 114 

německého ZPO). K této problematice se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, např.: usnesením NS ze dne 26. 9. 2018, sp. 

zn. 25 Cdo 625/2018. 

167 Pozn.: Záměrně je použit termín žadatel namísto termínu účastník, neboť návrh na přiznání pomoci s náklady je 

možné podat už před zahájením řízení ve věci samé. 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=4-271-2000
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důvodnosti uplatněného nároku dospěl. Podle přesvědčení Ústavního soudu Vrchní soud 

v Olomouci v souzené věci rozhodl v souladu s ustanovením § 138 o. s. ř. a tedy ústavně 

konformním způsobem. Osvobození od soudních poplatků záleží na úvaze předsedy senátu a není-

-li tato úvaha ve zjevném rozporu s principy spravedlivého procesu, není Ústavní soud oprávněn 

do takových úvah zasahovat. Uvedený rozpor s principy spravedlivého procesu Ústavní soud 

neshledal, neboť Vrchní soud v Olomouci své úvahy přesvědčivě odůvodnil. Posouzení o zřejmě 

bezúspěšném uplatňování nebo bránění práva nelze považovat za předjímání rozhodnutí ve věci 

samé. Stěžovateli nebylo jinak bráněno, aby podal řádný opravný prostředek a tedy k porušení 

čl. 36 Listiny nedošlo.“168 

Jak podle staré úpravy, tak podle té navrhované musí být splněny konkludentně obě 

podmínky, tj. jednak musí být zjištěny poměry účastníka a jednak nesmí jít ani o svévolné nebo 

zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Při hodnocení svévolnosti či bezúspěšnosti 

soud vždy vychází ze skutkových tvrzení žadatele a provedeného hodnocení ze strany soudu nelze 

považovat za předjímání rozhodnutí ve věci samé. A protože i nová úprava vyžaduje posouzení 

kritéria úspešnosti uplatňovaného práva, je nutné, aby posouzení této otázky zůstalo v kompetenci 

soudu. 

Bylo by ale vhodné, aby kritérium majetnosti posoudil jiný orgán, který se na tuto 

problematiku více specializuje. Věcný záměr c. ř. s. navrhuje podobu určitého osvědčení  

o tzv. nemajetnosti žadatele, které by mělo omezenou platnost, čímž by byla zajištěna aktuálnost 

daných informací a zjištěných závěrů tohoto orgánů. Vhodným orgánem pro tento účel by se jevil 

orgán sociálního zabezpečení. Zde pak návrh odkazuje na skutečnost, že se nejedná o otázku, jež 

by byla v gesci úpravy civilního procesu (civilní soudní řád může na tento právní předpis pouze 

odkazovat). Věcný záměr c. ř. s. počítá i s variantou, že by tato možnost mohla být zavržena 

a přichází pro tento případ s další variantou, podle níž by se mohly účinky rozhodnutí, ať už 

kladného, či záporného, o pomoci s náklady rozšířit i na jiná soudní řízení. Pro jejich účinnost by 

byla stanovena omezená doba. Tato možnost byla primárně navržena Nejvyšším soudem ČR při 

podání stanoviska k první verzi tohoto věcného záměru. Předpoklad bezúspěšnost by si však soud 

v každém řízení posuzoval ad hoc znovu.169 

 
168 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 597/03. 
169 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, str. 212 [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
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Nejvyšší soud ČR tak jinými slovy navrhl využít rozhodnutí o osvobození od soudních 

poplatků u daného účastníka v části posouzení jeho majetnosti i pro jeho potenciální další řízení, 

která by vedl nebo se jich účastnil, a to s tím, že soud by pak již jen posuzoval předpoklad 

úspěšnosti či bezúspěšnosti. Nabízí se tak otázka, proč by nemohlo i v budoucnu dojít k rozdělení 

těchto kritérií mezi dva orgány. Při podání návrhu na přiznání pomoci s náklady by tak otázku 

majetnosti posoudil orgán sociálního zabezpečení, např. prostřednictvím uvedeného opatření, 

které by mělo delší platnost a mohlo by být po stanovenou dobu opakovaně využito, zatímco 

v kompetenci soudu by již bylo pouze posoudit otázku zjevné bezúspěšnosti. 

Současné nastavení totiž vede k tomu, že soudci (případně asistenti soudců či vyšší soudní 

úředníci) rozhodují o majetnosti žadatele, aniž by k tomu měli jasně stanovená kritéria, podle nichž 

by mělo k rozhodnutí dojít. V důsledku toho se tak klidně může stát, že jednoho žadatele, který je 

účasten na více řízeních, u nichž také požádá o osvobození od soudních poplatků, jeden soud/senát 

osvobodí od soudních poplatků, ale jiný nikoli. Neboť každý soudce může majetkovou situaci 

žadatele posoudit jinak. Proto je nutné, aby byly v této oblasti stanovena jasná kritéria, která 

povedou ke sjednocení rozhodování o osvobození od soudních poplatků. Taková kritéria by měla 

být aplikována jednotně a nestranně, proto by bylo výhodné, kdyby vycházela z jednoho centra, 

tj. bylo by vždy rozhodováno příslušným kompetentním orgánem, aby tak byla zachována rovnost 

mezi žadateli. 

Skutečnost, že stát nemá dostatečnou kapacitu veřejných prostředků k poskytnutí bezplatné 

právní pomoci, by měla být řešena nastavením přísnějších kritérií kvalifikace pro poskytnutí 

tohoto práva nebo omezením poskytovaného rozsahu právních služeb. Neměla by tedy vést ke 

ztrátě jednotnosti kritérií.170 Je totiž nutné si uvědomit, že při zavedení advokátských sporů 

omezení přístupu k soudu spočívá právě v nákladnosti právních služeb. Ta může být 

proporcionálně vyvážena hlavními účely zavedení obligatorního zastoupení advokátem, pouze 

pokud jsou tyto negativní následky řádně kompenzovány právě v oblasti bezplatné právní 

pomoci.171 Zatímco institut advokátských sporů je institutem procesním, tak poskytování 

bezplatného právního zastoupení je spíše otázkou sociální politiky. Funkcí civilního procesu není 

vyrovnávání možností znevýhodněných osob, ale pouze ochrana jejich subjektivních práv.172 Proto 

 
170 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. Právo a společnost  

(C. H. Beck). ISBN 8071794570. 

171 Rozsudek ESLP ze dne 18. 2. 1999, stížnost č. 26083/94 v případu Waite & Kennedy proti Německu. 
172 POLANSKÝ, Stanislav. Vybrané nástroje urychlení civilního sporného řízení. Brno, 2019. Rigorózní práce. 

Právnická fakulta, Masarykova univerzita. 
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by mělo dojít k řádnému rozdělení těchto dvou rolí a nastavení systému tak, aby mohl 

jednotlivcům efektivně kompenzovat povinnost být zastoupen advokátem. 

6.4. Zajištění kvality advokátských sporů 

Při zavedení advokátských sporů je nutné pomyslet i na zajištění kvality výkonu advokátní 

činnosti. Je nutné si uvědomit, že účastníci řízení jsou de facto nuceni využít profesního 

zastoupení, a proto by měli mít záruku toho, že osoba, která za ně bude vystupovat v řízení, má 

určité kvality, a to jak profesní, tak morální. Účastník, který zmocňuje advokáta nebo právního 

zástupce, aby jej zastupoval v soudním sporu, má právo požadovat a očekávat, aby nejen procesní 

úkony, ale také příprava případu a porada s účastníkem byly provedeny s určitou znalostí 

rozhodného práva a s dostatečnou kvalitou. 

Dodnes je zárukou těchto kvalit pouze úspěšné složení advokátních zkoušek, případně 

pozitivní reference jiných klientů advokáta. Asi o něco méně uklidňující zárukou pro klienty je 

skutečnost, že advokáti mají již ze zákona stanovenou povinnost být pojištěn na odpovědnost za 

škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi, a to podle § 24  

odst. 1 zákona o advokacii. Jedná se o povinné pojištění pro všechny advokáty, které pokrývá 

případné následky jejich pochybení. Pro klienta to tedy znamená jisté ujištění, že pokud by mu 

vznikl nárok na kompenzaci, mohl by tento nárok být kryt právě z pojištění advokáta. Je ale nutné 

si uvědomit, že v první řadě je snahou klienta, aby byl jeho nárok správně uplatněn a vymožen. 

Nicméně pouhá skutečnost chybné přípravy procesního úkonu, jehož výsledkem je zamítnutí 

návrhu, nezakládá výše uvedenou odpovědnost za škodu způsobenou právním zástupcem.173 

Praxe ukazuje, že ani advokáti totiž nedokážou vysvětlit klientům, že jejich nárok není 

oprávněný, popřípadě se může jednat o nárok oprávněný, ale advokáti často u soudů vyšších 

instancí nevolí správný procesní postup. To vyplývá i ze skutečnosti, že navzdory povinnému 

zastoupení advokátem (notářem) v dovolacím řízení je stále zhruba osmdesát procent dovolání 

ročně odmítáno.174 

Po vzoru německého Spolkového nejvyššího soudu je tedy otázka k zamyšlení, zda by 

nebylo vhodné vytvořit skupinu advokátů, kteří by byli oprávněni sepisovat podání k soudům 

vyšších stupňů (NS, NSS, případně samostatně postavenému ÚS) a představovali by určitou 

záruku kvality. Samozřejmě zde není možné uplatňovat regionální hledisko tak jako v Německu, 

 
173 DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR,  © 

2017, [cit. 2022-02-08] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

174 Tamtéž, str. 371. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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protože by to znamenalo vyloučení všech advokátů se sídlem mimo okres Brno-město. Zde je 

vhodné poznamenat, že se nejedná pouze o německou praxi, ale záměr vytvořit samostatnou 

skupinu odborných zástupců pro účely soudních sporů v řízení zvláštní povahy či sporů 

odehrávajících se u vyšších instancí není řešením neslýchaným i v jiných evropských zemích. 

Příkladem je francouzské řešení, jež se týká řízení před kasačním soudem a Státní radou, na nichž 

se mohou podílet pouze advokáti, kterým bylo takové oprávnění uděleno. Advokáti jmenovaní ve 

Státní radě a u kasačního soudu představují samostatnou profesi – jsou ministerskými úředníky, 

jmenovanými do své funkce ministrem spravedlnosti. Mají výlučné právo být procesními zástupci 

v případech, kdy je toto zastoupení povinné. Jejich status vyplývá především z nařízení ze dne  

10. 9. 1817, kterým se zřizuje advokátní komora při Státní radě a Kasačním soudu podle vyhlášky 

č. 91-1125 ze dne 28. 10. 1991 o podmínkách pro přístup k povolání, jakož i vyhláška č. 2002 -76 

ze dne 11. 1. 2002 o disciplinárních pravidlech pro toto povolání. Vyhláška ze dne  

22. 4. 2009 však umožňuje ministru spravedlnosti vytvořit způsob regulace nových advokátních 

kanceláří při Státní radě a u Soudu kasační stížnosti z důvodu potřeb řádného výkonu 

spravedlnosti, a to s ohledem na rostoucí počet případů, jež byly předloženy těmto soudům. 

V současné době jich existuje 91. Ve francouzském systému musí kasační stížnost obsahovat 

prohlášení, že strana udělila plnou moc advokátovi uvedenému na seznamu a musí jím být 

podepsána.175 Advokát může dokonce odmítnout sepsat podání (kasační stížnost) a zastupovat 

stranu, pokud se domnívá, že by to bylo neopodstatněné a nemělo by to žádnou vyhlídku na 

pozitivní výsledek. Zajímavé je, že ani tento druh omezení nezabránil nadměrnému přílivu nového 

nápadu u francouzského kasačního soudu a nezmírnil jeho obrovské přetížení.176 

Podobně byl i v Lucembursku vytvořen samostatný seznam advokátů, tzv. Seznam 

advokátů I, který obsahuje advokáty oprávněné vykonávat činnost před vyššími soudy (avocat à la 

Cour). Tento titul mohou používat pouze advokáti zapsaní v Seznamu advokátů I. Aby mohl být 

advokát zařazen do tohoto seznamu, je nutné:  

• být na seznamu advokátů, kteří absolvovali dvouleté soudní vyučení a mají složenou 

zkoušku po jeho dokončení;  

• složit stanovenou zkoušku pro advokáty v jiných členských státech Evropské unie 

podle novelizovaného zákona ze dne 10. srpna 1991, který ve vztahu k povolání 

 
175 Druhy právnických profesí [online]. [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: Portál evropské e-Justice – Druhy právnických 

profesí (europa.eu). 
176 ERECIŃSKI, Tadeusz., Selekcja kasacji w sprawach cywilnych z perspektywy prawnoporównawczej, (in:) Ars et 

usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, p. 100. 
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advokáta definuje obecný systém uznávání vysokoškolských diplomů v alespoň 

tříletém souvislém vysokoškolském studiu v oboru právo;  

• prokázat, že kandidát je evropským advokátem, který získal osvědčení k výkonu 

povolání pod získaným profesním označením v zemi svého původu a praktikuje právní 

činnost účinným a trvalým způsobem v Lucembursku po dobu nejméně tří let a zabývá 

se lucemburským právem, včetně práva Evropské unie, nebo že se na něj vztahuje 

čl. 9 odst. 2 novely zákona ze dne 13. listopadu 2002, kterým se do lucemburského 

práva provádí směrnice 98/5/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 1998 

o usnadnění výkonu povolání advokáta v jiném členském státě, než ve kterém byla 

kvalifikace získána. 

 

Tedy pouze advokáti, kteří jsou oprávněni k výkonu advokacie před soudy vyšších stupňů, 

mohou provádět úkony, u nichž zákon a předpis stanoví povinné zastupování advokátem  

(tj. zastupování stran před Ústavním soudem, správním soudem, Nejvyšším soudem a okresními 

soudy, jež rozhodují v občanskoprávních věcech), přijímat jménem účastníků řízení procesní 

rozhodnutí, přijímat písemnosti a dokumenty určené pro jejich klienty za účelem předložení soudu, 

podepsat písemnosti nezbytné k zajištění souladu řízení s formálními požadavky a vedení případu 

až do získání rozsudku.177 

Pokud bychom měli zvažovat možnost zavedení takového seznamu advokátů nebo 

podobné organizace i u nás, došlo by tím podle mého názoru i k většímu naplnění rovnosti stran, 

neboť často je uváděno, že zavedení institutu povinného zastoupení advokátem povede k „napětí 

mezi formální a faktickou rovností a povinné zastoupení platí stejně pro obě strany, takže není 

favorizováním jedné z nich“.178 

Praxe ale ukazuje opak, neboť je velký rozdíl mezi úrovněmi advokátů, a pokud je jedna 

ze stran majetnější a najme si nejzkušenějšího právního zástupce, specializujícího se na konkrétní 

problematiku, která je předmětem sporu, zatímco druhá strana využije např. ustanovení 

bezplatného právního zástupce z řad advokátů a bude přidělena advokátovi, jenž vykonává 

generální praxi a s předmětem sporu se případně setkává ve své praxi poprvé, tak stejně 

k odstranění faktické nerovnováhy nedojde. Proto by u sporů, u nichž se řízení vyvine tak, že dojde 

 
177 Druhy právnických profesí [online]. [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: Portál evropské e-Justice – Druhy právnických 

profesí (europa.eu). 
178 Např. ZOUFALÍK, František. Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu. Bulletin advokacie. 1999 (č. 9), 

str. 8. 
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k řízení u vyšších soudů, měly existovat specifické advokátní skupiny, které se budou explicitně 

na tato řízení specializovat a jejichž kvality budou prověřeny. Jedině tak může dojít k naplněné 

faktické rovnosti stran v soudním řízení. Tento realistický přístup ukazuje, že často nepostačuje 

pouze znalost právních předpisů a orientace v právním řádu, kterou advokát svému klientovi 

nabízí, ale mnohdy je to právě o praxi advokátů a jejich znalosti aplikace účinného práva. 

Otázka garance profesionality a kvality právních zástupců je obecně velmi problematická 

a systém institucionálního přezkumu kvality práce právních zástupců bohužel nebyl prozatím 

navržen. K této otázce zajímavě přistoupil Nejvyšší soud v Polsku, kde bylo zavedeno povinné 

právní zastoupení advokátem nebo tzv. právním poradcem právě před Nejvyšším soudem, který 

ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že samotný podpis právního zástupce na procesním podání 

by neměl být nepostačující k zachování povinného zastoupení advokátem nebo právním 

zástupcem, pokud obsah žaloby či jiného procesního podání jednoznačně prokazuje, že byla 

sepsána samotnými stranami, a jeho věcná úroveň neodpovídá požadavkům, které lze stanovit 

i pro průměrného profesionálního zástupce. Opačný postoj by byl v rozporu s myšlenkou 

povinného zastoupení jako záruky profesionality podaných písemností.179 

6.5. Modifikace institutu dovolání 

Jak již bylo detailně rozebráno, dovolání představuje institut, který v civilním procesním právu 

jako jediný vyžaduje povinné zastoupení osobou s právním vzděláním. I tento institut má být však 

dotčen novým legislativním návrhem. Vzhledem k tomu, že má být v budoucnu klasifikováno jako 

řádný opravný prostředek namísto dosavadního mimořádného, jednalo by se v případě projednání 

dovolání o řízení, v němž se standardně bude nařizovat jednání.  

 

V případě nařízeného jednání by byla nutná procesní aktivita i druhé strany, tj. došlo by 

k naplnění principu rovnosti z hlediska povinného zastoupení advokátem, kdy obě strany v rámci 

dovolacího řízení by svoje procesní úkony činily prostřednictvím svého zástupce. Došlo by tak 

k profesionalizaci celého dovolacího řízení, neboť i vyjádření druhé strany k dovolání by bylo 

odborně zpracováno. 

6.6. Alternativní způsoby řešení sporů 

Ačkoli je v soukromém právu typickým způsobem, jak dosáhnout právní ochrany porušených či 

ohrožených práv, soudní řízení, tak právní úprava umožňuje, aby se v některých oblastech 

 
179 Rozsudek polského Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2012, II UK 244/11. 
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soukromoprávních vztahů účastníci obrátili místo na soud k jinému soukromému orgánu. Tyto 

způsoby řešení sporů představují v určitých oblastech alternativní způsoby, jak spor vyřešit. Proto 

je nazýváme alternativními způsoby řešení sporů a k těm tradičním řadíme rozhodčí řízení neboli 

arbitráž, mediaci a konciliaci.180 K hlavním výhodám těchto způsobů řešení sporů patří zejména 

jejich rychlejší vyřešení, psychologický efekt, kdy se strany nestaví do rolí tzv. ,,vítěze 

a poraženého“, nebo nalezení řešení, které nemusí odpovídat skutečné právní pozici stran, ale bude 

založeno na jejich dohodě. Mezi výhody patří také to, že řízení je plně v rukou stran, a rovněž to, 

že je neformální.181 Nižší náklady jsou dány zejména tím, že u alternativních způsobů řešení strany 

nemusí platit soudní poplatek a nenesou náklady na důkazní prostředky, jako jsou např. znalec, 

tlumočník atd., neboť důkazy se v těchto řízeních neprovádí. Doposud ale mohlo účastníky 

odrazovat placení mediátora či rozhodce.  

Jelikož se povinné zastoupení advokátem nevztahuje na alternativní způsoby řešení 

a strany mohou vystupovat při těchto řízeních samy za sebe, přičemž nemusí investovat do 

právních služeb advokáta, vyvstává otázka, zda ve sporech, kde je to možné, nedojde ke zvýšené 

poptávce po alternativních způsobech řešení. Pro účastníky by tyto alternativy byly levnější 

formou řešení sporu a zároveň rychlejší a neformálnější. Nabízí se zde tedy otázka, zda by nebylo 

efektivnější legislativně preferovat řešení těchto sporů prostřednictvím některé z alternativních 

metod řešení sporů a případně umožnit soudní přezkum těchto řešení. Pro účastníky by to 

znamenalo rychlejší a levnější variantu vyřešení právního sporu a pro soud pak značné 

odbřemenění. Tomuto návrhu lze vytknout jen to, že jde proti podstatě alternativních způsobů 

řešení sporů, kterou je dobrovolnost. Avšak zásadně by to ulevilo obou stranám, tj. jak účastníkům, 

tak soudům. 

  

 
180 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1. str. 571. 

181 JUROVÁ, Jana. Mediace a další metody ADR. Brno, 2018. Diplomová práce. Právnická fakulta, Masarykova 

univerzita. 
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Závěr  

Cílem mé rigorózní práce bylo prostřednictvím uceleného rozboru problematiky advokátských 

sporů v civilním řízení sporném prokázat podstatný význam obnovení tohoto institutu 

a prezentovat jej co možná nejkomplexněji, a to jak z pohledu připravované legislativy a právní 

teorie, tak z hlediska praxe českých soudů.  

Nejprve byl v první kapitole vymezen pohled právní teorie, který potvrzuje, že jedním ze 

základních práv zaručených Listinou je i právo na soudní a jinou právní ochranu, které je kromě 

jiného realizováno i v civilním řízení poskytujícím ochranu právům a oprávněným zájmům 

účastníků řízení. Soudní praxe a procesní teorie se s určitou konečností neshodují na tom, zda má 

povinné zastoupení advokátem povahu omezení procesní způsobilosti či zvláštní procesní 

podmínky řízení.182 Tím jsme vymezili základní otázku práce, zda advokátské spory vnímat jako 

omezení práva na přístup k soudu, nebo jako efektivně zavedenou procesní podmínku řízení. 

Komparací provedenou v rámci druhé kapitoly zjišťujeme, že povinné zastoupení 

advokátem již v minulosti bylo součástí našich civilních procesních úprav. Ať už bylo jakkoliv 

modifikováno, nebylo v minulosti nikdy zaznamenáno, že by jeho aplikace v praxi představovala 

pro účastníky omezení v přístupu k soudu či jim to jinak zabraňovalo v domáhání se ochrany jejich 

porušených či ohrožených práv. I zahraniční zkušenosti potvrdily, že advokátské spory mají 

pozitivní vliv na vedení soudních řízení a jsou efektivním institutem v moderních civilních 

procesních kodexech. Práce se snažila vyvrátit i námitky, že nelze všechny instituty, které účelně 

fungují v zahraničí, transponovat do české právní úpravy. Je tomu tak především z důvodu, že 

povinné právní zastoupení advokátem i u nás již v omezeném rozsahu funguje, a proto se vlastně 

jedná pouze o rozšíření působnosti již zavedené povinnosti. Jak ukázal závěr této kapitoly, je 

dosavadní nastavení právní úpravy poněkud nelogické, když pro účastníka řízení, který nemá 

právní povědomí, je právní pomoc nejefektivnější v té fázi řízení, kdy jej může ještě tvrzenými 

skutečnostmi a předloženými relevantními důkazy zvrátit ve svůj prospěch. 

Protože v této fázi mu může advokát poskytnout objektivní zhodnocení průběhu řízení 

a případně buď doporučit vzít návrh zpět, nebo se pokusit o smírné řešení sporu, popřípadě mu 

doporučit uznat uplatňovaný nárok, čímž může účastníkovi řízení ušetřit nejen finanční 

prostředky, ale i zmírnit ostatní negativní dopady spojené s vedením soudního řízení. Z této 

kapitoly tak vyplynulo, že jako nejefektivnější se pro účastníka řízení jeví využít právní služby 

advokáta právě v rámci řízení u soudu první instance, a to před provedením zákonné koncentrace. 

 
182 Usnesení bývalého Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 2. 11. 1992, sp. zn. Cdof 4/92 (tzv. R 13/1993). 
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Rozborem kladných i záporných stránek zavedení zkoumaného institutu do našeho 

právního řádu docházíme ve třetí a čtvrté kapitole k závěru, že zakotvení povinného zastoupení 

advokátem sleduje jak zájem veřejný, tak soukromý. Jeho zavedení v obou rovinách přináší více 

pozitiv než negativ. Analýzou institutu advokátských sporů obsaženou v předkládané rigorózní 

práci bylo prokázáno, že zmíněné záruky práva na soudní ochranu nejsou zavedením povinného 

zastoupení advokátem v civilním sporném řízení nijak ohroženy. Práce dochází v této části 

k závěru, že advokátské spory nepředstavují ani v praktické, ani v teoretické rovině omezení 

procesní způsobilosti nebo omezení práva na přístup k soudu. Je nutné je vnímat pouze jako nově 

zavedenou podmínku řízení, která je jak ve prospěch účastníka, tak soudu.183 

Pátá část této práce se zabývala vztahem poučovací povinnosti soudu a povinného 

zastoupení advokátem. Rozborem institutu poučovací povinnosti a vlivu jejího rozsahu na nutnost 

být zastoupen advokátem se práce snažila potvrdit, že je efektivnějším nastavením, dojde-li 

k omezení rozsahu poučovací povinnosti soudu a k rozšíření okruhu právních sporů, kde je 

zavedeno povinné zastoupení advokátů. Kapitola dochází k tomu, že korelace těchto dvou institutů 

je nutná a účinná, avšak pouze je-li jejich koexistence správně nastavena. Závěr této části práce 

ukazuje, že je i v souladu s ústavně komfortním výkladem, je-li poučovací povinnost omezena na 

nutné minimum, aby nedocházelo k zásahům do nezávislosti soudů, a povinnost být zastoupen 

advokátem rozšířena na většinu právních sporů. 

Nelze však opomenout ani nedostatky chystané právní úpravy, proto předkládaná práce na 

několika místech poukazuje na možné změny de lege ferenda. Jelikož se jedná teprve o věcný 

záměr c. ř. s. a je možné provádět právní diskurz nad tím, jak by právní úprava advokátských sporů 

měla vypadat, aby představovala efektivní nastavení ochrany subjektivních práv jednotlivců 

a zásadní odbřemenění soudů. Práce proto také zhodnotila současnou právní úpravu a právě  

i s ohledem na uvedené zahraniční právní úpravy se snažila poskytnout možnosti řešení a také 

otázky k zamyšlení, jak by měl být institut upraven v české právní úpravě do budoucna. 

Proto se šestá kapitola snaží poskytnout k zamyšlení některé mezery a slabé stránky, které 

v rámci rozboru chystané úpravy vyšly najevo, a nastínit jejich možná řešení. K takovýmto 

oblastem patří zejména nutná modifikace poučovací povinnosti tak, aby odpovídala rozšířenému 

povinného zastoupení advokátem, otázka nákladů řízení, kdy by mělo dojít k menšímu poměru 

nákladů na odměnu advokátovi vůči náhradně nákladů řízení, kterou procesní strana obdrží na 

 
183 K podpoře tohoto názoru slouží i skutečnost, že v rámci současné právní úpravy se obligatorní právní zastoupení 

vyskytuje i v rámci dovolacího řízení, kde je taktéž vnímáno jako podmínka řízení. Srov. HAMUĽÁKOVÁ, Klára. 

In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 750. 
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základě svého úspěchu v soudním řízení od protistrany. Zákonodárce počítá s tím, že dojde ke 

změně počítání nákladů řízení a změně podzákonné úpravy této oblasti z počítání jednotlivých 

úkonů právních služeb na stanovení tzv. paušálu na jednotlivá řízení. Další oblastí, u níž by bylo 

zapotřebí vést ještě odbornou diskusi, je oblast osvobození od soudních poplatků, přičemž jak je 

v této kapitole představeno, tak tento institut bude nahrazen komplexnějším, a to tzv. pomocí 

s náklady, která se bude vztahovat i jiné náklady vzniklé v průběhu soudního řízení než jen na 

soudní poplatek. V této části práce přichází s návrhem, jak rozdělit rozhodování o přiznání pomoci 

s náklady řízení tak, aby o každém ze dvou stanovených kritérií rozhodoval kompetentní orgán, 

který má dostatečné znalosti a zkušenosti v dané oblasti. To jest tak, aby o otázce případné 

úspěšnosti či bezúspěšnosti rozhodoval výlučně soud, zatímco v otázce majetnosti účastníka by 

rozhodoval orgán sociálního zabezpečení, jenž je v této věci kompetentnější než soudy, jejichž 

hlavní činností je posuzování právních otázek. 

Další podkapitola přichází s návrhem na zajištění kvality právních služeb poskytovaných 

advokáty. Věcný záměr c. ř. s. počítá s tím, že při zavedení povinného právního zastoupení 

účastníků mohou poskytovat procesním stranám právní služby pouze advokáti a tím vzniká jejich 

monopol na zastoupení účastníků v řízení před soudem. Práce nastínila úskalí takového nastavení, 

kdy advokáti jsou jediní, na koho se strana může obrátit (jsou tak vyloučeni firemní právníci, 

zástupci právních poraden atd.), a proto je zapotřebí, aby advokáti představovali záruku kvality 

poskytovaných právních služeb. Pokud má zavedení advokátských sporů představovat naplnění 

faktické rovnosti stran, nemůže docházet k situacím, kdy se účastníci budou snažit najít levnější 

variantu poskytovatele právních služeb, a to i za cenu horší kvality služeb. Advokáti by měli mít 

sjednocenou úroveň kvality a ta by měla být institucionálně přezkoumávána a kontrolována. Proto 

je nutné, aby se Česká advokátní komora nespokojila jen s jedinou zkouškou, která je potřebná pro 

zápis do této komory, aby byl právník veden jako advokát. Následné zajištění kvality nemusí mít 

nutně formu dalších zkoušek, ale jak ukázal závěr této podkapitoly, tak může jít např. o nastavení 

systému povinného školení včetně simulovaných soudních jednání. 

Podkapitola o modifikaci dovolání nastiňuje chystaný přechod pojetí dovolání jako 

dosavadního mimořádného opravného prostředku na řádný opravný prostředek. Tato část 

prakticky vysvětluje, proč v rámci dovolacího řízení v současném pojetí není povinné právní 

zastoupení reálně aplikováno na obě strany, a potvrzuje, že při znovuzavedení dovolání jako 

dalšího řádného opravného prostředku je zapotřebí, aby povinné zastoupení advokátem bylo 

aplikováno i na dovolací řízení, pro které bude opět typické nařizování jednání. 

Poslední kapitola o alternativních způsobech řešení sporů nejdříve vysvětluje, proč se 

účastníci nejčastěji rozhodují pro alternativy k soudnímu řízení a přichází se závěrem, že 
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advokátské spory mohou vést k navýšení poptávky po těchto alternativních formách řešení 

právních sporů. V této souvislosti je navržen i systém, který by umožňoval určitou oblast sporů 

řešit převážně alternativními způsoby a soudy by v něm fungovaly pouze jako přezkumné orgány 

v řešení daných sporů. Jelikož se povinné zastoupení advokátem vztahuje pouze na sporná řízení 

před soudem, přičemž nelze tuto povinnost aplikovat i na alternativní způsoby řešení, znamenalo 

by to pro strany rychlejší a levnější vyřešení sporu. Soudy by tak měly více času a prostoru pro 

zbylou agendu, která vyžaduje formálnější způsob řešení. 

Práce dospěla k závěru, že zavedení advokátských sporů bychom měli hodnotit jako 

přínosné, a to i přesto, že v některých případech je chystaná právní úprava advokátských sporů 

nedotažená. Bylo by tedy vhodné uvažovat o určitých změnách dříve, než dojde k sepsání 

paragrafového znění. Je nutné chápat advokátské spory komplexně a nejedná se pouze o nástroj 

k ochraně práv jednotlivců, ale i nástroj k rychlosti řízení. Práce ukázala, že jeho význam je 

mnohem širší. Tím byl naplněn hlavní cíl práce, a to poskytnout komplexní výklad advokátských 

sporů s ohledem na analýzu jejich právní úpravy v budoucnu. 
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násl.  následující  
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o. z.  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
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öZPO  Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in 

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung – ZPO), 

RGBl. Nr 113/1895, in der Fassung späterer Vorschriften (dále také 

jen „rakouský civilní řád soudní“)  
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s. ř. s. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Sb. z. a n.  zákony o sbírce zákonů 

 

Sb. sbírka zákonů 

 

sp. zn. spisová značka 

 

srov.  srovnej 

 

str. strana 

 

tj. to je, to jest 

 

TŘ zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

tzv. takzvaný 
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UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law / 

Mezinárodní institut pro sjednocování mezinárodního soukromého 

práva 

 

Ústava ČR ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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pozdějších předpisů 
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Abstrakt 

Název: Advokátské spory v českém civilním procesu, možnosti a meze jejich 
zavedení 

 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou advokátských sporů v civilním nalézacím 

sporném soudním řízení. Téma zpracovává z koncepčního pohledu, neboť ačkoli se nejedná 

o institut, který by byl pro českou úpravu civilního procesu zcela nový, tak více než 70 let nebyl 

její součástí. Nyní však má být dle věcného záměru civilního řádu soudního opět využit.  

V úvodu práce je představen právní základ zkoumaného institutu, a to z vícero rovin, které 

v souhrnu nabízejí komplexní pohled na advokátské spory a možnosti jejich zavedení do českého 

civilního procesu. Druhá část práce tyto možnosti aplikace advokátských sporů vymezuje 

prostřednictvím komparativní metody. Kapitola srovnává pojetí povinného zastoupení advokátem 

zejména z historického a mezinárodního hlediska. Na závěr pak kapitola nabízí i českou oborovou 

komparaci, tj. vymezení řízení, kde i česká právní úprava zakotvuje povinné zastoupení 

advokátem.  

Následující dvě kapitoly se zabývají kladnými i negativními dopady, které by zavedení 

advokátských sporů mohlo přinést, a to jak pro účastníky řízení, tak pro soudy, resp. stát. 

K hlavním výhodám zavedení tohoto institutu řadí práce profesionalizaci řízení, posílení procesní 

činnosti stran, dorovnání rovného postavení účastníků a v neposlední řadě urychlení a zefektivnění 

celého soudního řízení. Nevýhody spatřuje v možném narušení principu kontradiktornosti, 

v nárůstu nákladů řízení a v zavedení další procesní povinnosti pro účastníky. Pátá kapitola se 

zabývá vztahem poučovací povinnosti a povinného zastoupení advokátem, neboť korelace těchto 

dvou institutů je stěžejní pro efektivní fungování soudů. Šestá kapitola se zaměřila na otázky  

de lege ferenda, tj. na nutné modifikace, které by byly zapotřebí k tomu, aby jednak mohlo dojít 

k zavedení advokátských sporů v rámci českého civilního sporného řízení, jednak aby celkově 

docházelo k efektivní ochraně subjektivních práv osob.  

Poslední část práce představuje shrnutí závěru jednotlivých kapitol a finální pohled na 

možnosti zavedení advokátských sporů do naší procesněprávní úpravy. Autorka práce zde uvádí, 

že výsledkem analýzy možností aplikace tohoto institutu je i přes všechny uvedené meze kladná 

odpověď na otázku, zda se zavedení advokátských sporů do naší procesněprávní úpravy jeví jako 

vhodné řešení pro výše zmíněnou ochranu subjektivních práv osob.  
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Abstract 

Title: Litigations in the Czech Civil Lawsuits, Possibilities and Bounds of their 

Implementation 

 

The submitted thesis deals with the problematics of litigations in the adversary civil legal 

proceedings. It processes the topic from the conceptual point of view since while this is not an 

institute that would be completely new for the Czech adjustment of the civil legal proceedings, it 

was not a part of it for more than 70 years. As of now it should be used according to the substantive 

intent of the Code of Civil Procedure.  

In the beginning of the thesis, the legal basis of the researched institute is presented from 

several levels which in summary offers a complex overview of litigations and possibilities of their 

implementation into the Czech civil legal proceedings. The second part of the thesis defines those 

possible applications of litigations using comparative method. The chapter compares the concept 

of compulsory representation by the lawyer especially from the historical and international point 

of view. At the end the chapter also offers the Czech industry comparison meaning definition of 

the management where the Czech legislation anchors the compulsory representation by an 

advocate. 

The two following chapters deal with both positive and negative affects which would the 

implementation of litigations bring for both the parties to the proceedings and for the judges, 

respectively state. The thesis includes professionalization of the proceedings, strengthening of 

procedural activities of the parties to proceedings, equalization of the position of the parties to the 

proceedings and last but not least speeding up and streamlining of the whole legal proceedings in 

the main advantages of implementation of this institute. On the other hand, it lists the 

disadvantages in the possible violation of the adversarial principle, in the increase of costs of the 

proceedings and in the implementation of another procedural obligation for parties to the 

proceedings. The fifth chapter deals with the relation of the obligation to inform and compulsory 

representation by an advocate since the correlation of these two institutes is key for effective 

function of judges. The sixth chapter focuses on question de lege ferenda meaning on the necessary 

modifications which would be necessary so litigations could be implemented into the Czech 

adversarial civil legal proceedings and to ensure effective protection of the subjective rights of 

individuals. 

The last part of the thesis introduces the summary of the conclusion of the individual 

chapters and final overview of the possibility of including litigations into our procedural law. The 
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author of the thesis lists here that the result of the analysis of the possibility of the application of 

this institute is, despite all of the bounds, positive answer to the question if the implementation of 

litigations to our procedural law appears to be a suitable solution for the above-mentioned 

protection of the subjective rights of individuals. 

 

Keywords:  

litigations, adversary procedure, right to access to a court 

 

 

 


