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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.  


