
Závěr 

Cílem mé diplomové práce je podat podrobný rozbor platné právní úpravy zastoupení 

v civilním řízení v České republice. S pomocí literatury, autorských článků a judikatury jsem 

se snažil rozebrat problematiku zastoupení tak, aby práce pomohla zájemcům v správné 

orientaci v této problematice a pochopení možností, které zastoupení nabízí. 

Na závěr práce zbývá zhodnotit stávající právní úpravu zastoupení v civilním řízení. 

Podle mého názoru je tato úprava vcelku dostatečná a kvalitní, o čemž svědčí i poměrně malý 

počet novelizací v této oblasti. Přesto bych si dovolil nastínit několik oblastí, v nichž by bylo 

možno právní úpravu zastoupení zpřesnit a modernizovat.  

Do budoucna by bylo vhodné novelizací zpřesnit ustanovení OSŘ týkající se 

zastoupení obecným zmocněncem, které v praxi vyvolává pro vágnost pojmu opětovně určité 

aplikační problémy.  

Další změnou by dle mého názoru mohla být i nová úprava opatrovnictví, zejména 

opatrovníka pro doručování. Tento problém se částečně pokusila vyřešit novela OSŘ č. 

7/2009 Sb., ale na výsledek si budeme muset počkat až po ustálení aplikační praxe soudů. 

Navrhoval bych zejména novou povinnost osoby blízké přijmout za odměnu ustanovení 

opatrovníkem, protože podle mého názoru by tím došlo ke značnému urychlení soudního 

řízení.  

Stejný efekt by měl i obnovený institut zmocněnce pro doručování, který by navázal 

na úpravu známou z období První republiky. Tohoto zmocněnce by byl na příkaz soudu 

povinen si ustanovit účastník, který se úmyslně vyhýbá doručování soudních písemností. Tyto 

situace se sice snaží řešit právní úprava doručování, která ale pro svůj značný rozsah a 

složitost vyvolává v praxi určité nejasnosti a nejednotnost v postupu soudů. 

Dále bych navrhoval rozšíření možnosti udělení plné moci, kdy by budoucí úprava 

mohla umožnit zastupování celou advokátní kanceláří, a nikoli pouze jediným advokátem, u 

něhož mohou vyvstat různé důvody, pro které se nemůže nadále řízení účastnit. Toto řešení 

by podle mého názoru taktéž urychlilo soudní řízení a ulehčilo situaci zejména velkým 

advokátním kancelářím, kde se na složitých klientských úkolech podílejí celé týmy právníků. 

Do budoucna lze uvažovat i o rozšíření povinného zastoupení právně kvalifikovanými 

osobami, např. již pro odvolací řízení. Jistě by došlo k urychlení soudních řízení, protože by 

soudu byly předkládány pouze kvalitně zpracované podání a návrhy. Také by se podle mého 

názoru předešlo zahlcování odvolacích soudů neopodstatněnými a neodůvodněnými 

odvoláními. 



Problematika zastoupení v civilním řízení je tedy velice široká a v této práci není 

možné vyčerpat všechny úhly pohledu. Nedovolím si tvrdit, že se mi podařilo beze zbytku 

splnit cíl této diplomové práce, ale doufám, že se mi podařilo komplexně popsat úpravu 

zastoupení v civilním řízení a případný čtenář bude touto prací a problematikou zaujat.  

Také doufám, že procesnímu zastoupení se v brzké budoucnosti dostane takové 

pozornosti, kterou si podle mého názoru zaslouží, např. vydáním zatím chybějící monografie 

na toto téma, protože význam zastoupení se stále se zvyšující složitostí soudních řízení a 

odborností řešených otázek bude zajisté i nadále narůstat. 

 


