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 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil zastoupení v civilním řízení, 

protože dle mého názoru tato problematika patří mezi stěžejní oblasti občanského 

práva procesního. O tom svědčí i to, že v téměř každém civilním řízení je některý 

z účastníků zastoupen. Každý se v průběhu svého života dostane do situace, ve 

které potřebuje od kvalifikovaného zástupce poskytnutí právní pomoci. Téma 

diplomové práce jsem si zvolil i s přihlédnutím k mé praxi v advokátní kanceláři, 

kde již několik let pracuji v oddělení zabývajícím se vymáháním pohledávek, 

a tedy s problematikou zastoupení se osobně setkávám velice často a pokládám ji 

za velice zajímavou. Dalším motivem pro mě bylo zjištění, že se mi překvapivě 

nepodařilo na knižním trhu objevit žádnou publikaci, která by se zabývala 

problematikou procesního zastoupení jako celku. 

Strukturu této diplomové práce jsem rozdělil do pěti kapitol.  V úvodní 

kapitole diplomové práce se krátce zabývám základními pojmy této problematiky, 

definicí zastoupení, jeho ústavním základům a výkladu o procesněprávním 

vztahu. 

Druhou kapitolu pak věnuji stručnému historickému výkladu vývoje 

procesního zastoupení, zejména v římském právu, a úpravě zastoupení v zákoně 

č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních.  

Třetí kapitola mé práce se věnuje platné úpravě zastoupení dle zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Podrobně se zde zabývám znaky 

jednotlivých druhů procesního zastoupení, které jsem rozdělil na zastoupení na 

základě zákona, zastoupení na základě rozhodnutí soudu a zastoupení na základě 

plné moci. Zastoupení na základě rozhodnutí soudu dále vnitřně člením na 

zastoupení s povahou zákonného zastoupení a zastoupení mající charakter 

zastoupení zmocněncem. 

Ve čtvrté kapitole se věnuji povinnému zastoupení advokátem a notářem 

v případech, kdy je tak vyžadováno právními předpisy, tedy zejména 

zastupováním v dovolacím řízení. 

V závěrečné páté kapitole práce se zabývám osobami oprávněnými 

k zastupování účastníků řízení, tj. advokátem, notářem, patentovým zástupcem, 

obecným zmocněncem a možností zastupování právnickými osobami a správními 

orgány v civilním řízení. Nejrozsáhlejší část této kapitoly pojednává o osobě 
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advokáta a úpravě advokacie, protože pouze advokát je oprávněn zastupovat 

účastníka neomezeně ve všech řízeních. V této kapitole rozebírám podrobně 

i práva a povinnosti advokáta s přihlédnutím k obsahu stavovských předpisů 

a kárných rozhodnutí České advokátní komory, zejména oprávnění nechat se 

zastupovat koncipientem či zaměstnancem. 

Tato práce si neklade za cíl poskytnout vyčerpávající přehled ohledně 

problematiky zastoupení v civilním řízení, doufám však, že poskytne zájemcům 

dostatečný přehled o této velice zajímavé problematice. Závěrem dodávám, že 

v této diplomové práci shrnuji problematiku zastoupení účastníků v civilním 

řízení s ohledem na platnou právní úpravu ke dni 31. 7. 2010 a judikaturu, která se 

pro mě stala důležitou součástí použitých zdrojů. 
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1. Obecné otázky zastoupení v civilním řízení 

Právní zastoupení představuje jeden ze základních institutů občanského 

práva a to jak hmotného, tak i procesního. Slovník spisovného jazyka českého 

definuje pojem zastoupení jako účast prostřednictvím zástupců, případně jako 

jednání místo někoho, za někoho.1 Podle Právnického slovníku se zastoupení 

uplatňuje v situacích, kdy fyzická osoba není způsobilá konat právní úkony, jakož 

i v případech, kdy fyzická nebo právnická osoba, přestože jsou způsobilé 

k právním úkonům, tuto způsobilost nechtějí nebo nemohou samy vykonávat. 

Z hlediska následků se rozeznává zastoupení přímé, při kterém zástupce koná 

úkony jménem a na účet zastoupeného, a zastoupení nepřímé, kdy zástupce činí 

úkony jménem svým a na svůj účet, ale je povinen nabytá práva a povinnosti 

převést na zastoupeného.2 

 Normy ústavního práva upravují otázky zastoupení v civilním řízení spíše 

okrajově, což je ovšem zcela pochopitelné, protože by nebylo příliš logické 

zařazovat podrobnou úpravu procesního práva do ústavních předpisů. Ústavní 

základy práva na zastoupení můžeme hledat v čl. 90 Ústavy, kde je stanoveno, že 

soudy zákonem stanoveným způsobem poskytují ochranu právům a dále 

v čl. 96 Ústavy, který zakotvuje rovná práva účastníků řízení před soudem. 

V rámci zachování rovnosti v řízení je stranám umožněno zvolit si zástupce, 

protože každý nedokáže vlastními silami a znalostmi využít všechny možnosti, 

které mu právní řád poskytuje k ochraně vlastních práv a svobod. Institut 

zastoupení je vyjádřen v čl. 37 odst. 2 LZPS, který stanoví, že každý má právo na 

právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 

správy, a to již od počátku řízení. Právní pomocí se rozumí právní zastoupení ve 

věcech občanskoprávních, trestních, správněprávních i jiných. Každým je tu 

myšlena jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na její státní občanství, o jejímž 

právu či povinnosti se v konkrétním řízení rozhoduje.3 

V civilním řízení vzniká mezi subjekty celá řada právních vztahů, které se 

nazývají procesněprávní. Tyto vztahy jsou zcela nezávislé na hmotněprávních 

vztazích a vznikají, zanikají bez jakékoli souvislosti k těmto vztahům, nesmíme je 

                                                 
1 Havránek, B. a kol. Slovník spisovného jazyka českého IV. Praha : Academia, 1971. 
2 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
3 Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář 2. díl. Práva a svobody, 
Praha : Linde, 2002, s. 297. 



 
 

 9 

tedy navzájem zaměňovat. Obsahem procesněprávního vztahu jsou procesní práva 

a povinnosti a jeho předmětem je zjištění, zda hmotněprávní vztah skutečně 

existuje či nikoliv. Zahájením soudního řízení vzniká mezi stranami a soudem 

trojstranný procesněprávní vztah, soud je povinen žalobu doručit žalovanému 

a doručením vzniká procesněprávní vztah mezi soudem a žalovaným a zároveň 

mezi žalovaným a žalobcem. Obsahem procesněprávního vztahu jsou procesní 

práva a povinnosti a jeho předmětem je zjištění, zda hmotněprávní vztah skutečně 

existuje či nikoliv.4 S problematikou procesněprávních vztahů velice úzce souvisí 

otázky procesního zastoupení, protože podstata zastoupení spočívá v tom, že skrze 

právní úkony učiněné zástupcem vznikají následky přímo zastoupenému. 

                                                 
4 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2004, 
s. 100 a násl. 



 
 

 10 

2. Exkurz do vývoje procesního zastoupení v římském 

právu a na našem území 

Člověk již odpradávna využíval k zařizování svých záležitostí druhých 

osob a v souvislosti s rozvojem práva došlo k rozvinutí institutu zastoupení. 

V následujícím exkurzu blíže nahlédneme do vývoje právního institutu procesního 

zastoupení.  

2.1 Zastoupení v římském právu 

Kořeny právní úpravy zastoupení je nutno hledat již ve starověkém 

římském procesu, přestože římské právo přímé zastoupení jako takové 

neuznávalo. Římské právo vycházelo ze zásady „Per liberam personam nobis 

adquiri non potest“, tedy že „skrze svobodného člověka, který není podřízen naší 

moci, nemůžeme ničeho nabýt“. Právní jednání mělo až na výjimky účinky pouze 

vůči těm osobám, které se na něm podílely. V římském právu bylo připuštěno 

pouze náhradnictví. Jako pouhý náhradník vystupoval tutor, curator, cognitor, 

procurator nebo zástupce právnické osoby. Náhradník jednal vlastním jménem 

a vlastním projevem vůle, proto z jednání nabýval sám a také se eventuálně sám 

zavazoval.5  

Přímé zastoupení bylo uznáno až obecnoprávní vědou (usus modernus 

pandectarum) v průběhu 16. až 18. století.6 

Procesním zastoupením se v římském právu rozumělo vedení procesu za 

jiného, jeho jménem, alieno nomine, takže subjektem procesněprávního vztahu 

byla jiná osoba (zástupce) než subjekt hmotněprávního vztahu (zastoupený). Na 

rozdíl od dnešního pojetí zastoupení však v římském procesu neplatilo to, že by 

procesní úkony zástupce působily vůči osobě zastoupeného, tedy případný 

rozsudek či exekuce zněly na jméno zástupce. Tedy pokud byl žalován zástupce 

původního povinného, bral na sebe riziko odsouzení, proto byl nazýván 

defensorem. Vyrovnání mezi zástupcem a zastoupeným mohlo být dosaženo 

pouze různými nepřímými prostředky, např. složením jistot.7 

                                                 
5 Kincl, J., Urfus, V., Škrejpek, M. Římské právo. 2.vydání. Praha : C. H.  Beck, 1995, s. 106. 
6 Urfus, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2001, s.83. 
7 Vážný, J. Římský proces civilní. Praha : Melantrich, 1935, s. 64 a násl. 
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Starý římský legisakční proces připouštěl procesní zastoupení pouze 

výjimečně v případě nemoci, pokročilého věku či neodkladné cesty, které 

zabránily v osobní účasti na daném jednání. Od nástupu klasického formulového 

procesu došlo ke všeobecnému rozšíření procesního zastoupení jak za žalovaného, 

tak i za žalobce. Procesní zastoupení mohlo být založeno vůlí zastoupeného 

i zákonem. V prvním případě se jednalo o cognitora a prokurátora, tzv. procurator 

ad litem. Podkladem pro zastoupení mohla být i domnělá vůle bez plné moci, tedy 

bylo možné vést spor i jako negotiorum gestor. Ze zákona mohl vést spory za 

nezpůsobilé osoby tutor a curator, za právnické osoby jejich zástupce, tedy actor 

a syndicus. 

Cognitor byl zástupce dosazený do sporu za přítomnosti obou stran sporu. 

Strana, zřizující kognitora, pronesla před druhou stranou: „ve sporu, který proti 

tobě vedu, ustanovuji za svého cognitora toho a toho“. Oproti tomu procurator byl 

dosazován bez výslovné ústní formulace pouze na základě mandáta. Mohlo jít 

o prokurátora na základě generální plné moci či pověřeného k vedení jednoho 

konkrétního sporu.8 

Poručenství (tutela) a opatrovnictví (cura) byly základními formami 

zákonného zastoupení. Curator byl v římském právu ustanovován nedospělcům 

(tutela impuberum) a ženám (tutela mulierum) a jeho úkolem bylo pečovat 

o výchovu nedospělců a řádně spravovat majetek opatrovance. Tutor byl 

ustanovován zejména osobám duševně nemocným (cura furiosi), marnotratníkům 

(cura prodigi), osobám tělesně postiženým (cura debilium) a nezletilým (cura 

minorum). Římské právo znalo i curatora pouze pro jednotlivé právní jednání 

(cura ad actum).9 

Za právnické osoby v řízení vystupoval tzv. actor, který jednal za obce či 

jiné korporace v civilním procesu, a to na základě určení dle obecního řádu či 

stanov právnické osoby. Actor však mohl být ustanoven pouze pro jednotlivý 

případ. Až v pozdní době se vyskytuje stálý jednatel, tzv. syndicus, jemuž bylo 

svěřeno veškeré zastupování v právních sporech. Actor a syndicus měl v civilním 

řízení podobné postavení jako cognitor.10 

                                                 
8 Vážný, J. Římský proces civilní. Praha : Melantrich, 1935, s. 64. 
9 Kincl, J., Urfus, V., Škrejpek, M. Římské právo. 2.vydání. Praha: C. H. Beck, 1995,  s. 74 a násl. 
10 Heyrovský, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 6. vydání. Bratislava : 1927, s. 124. 
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Jak jsem již uvedl výše, římské právo připouštělo pouze zastoupení 

nepřímé, tzv. náhradnictví. Proto bylo třeba zabezpečit to, že zástupce žalovaného 

splní odsuzující rozsudek, a v případě zastoupení na straně žalobce to, že žalobce 

(pán záležitosti) nebude žalovat ve stejné věci znovu. Toto se dosahovalo kaucí. 

V případě zastoupení na straně žalovaného tuto jistotu skládal žalovaný, který byl 

zastupován cognitorem, sám, jinak ji skládal přímo jeho zástupce, tedy procurator, 

curator či tutor. V případě zastoupení žalobce cognitorem byla nová žaloba ze 

strany pána sporu vyloučena, nastávala procesní konzumpce a cognitor tedy 

nemusel skládat žádnou jistinu. Naopak žalobcův prokurátor musel skládat kauci 

pro případ, že by pán záležitosti žaloval opětovně. Postupným vývojem se však 

kauce začala promíjet a požadována byla jen v případě pochybné plné moci.11 

2.2 Formování právní úpravy zastoupení na našem území 

Na českém území platilo ve středověku poměrně primitivní obyčejové 

právo se subsidiárním použitím práva římského. Domácí právo nebránilo již záhy 

oběma stranám pro neznalost práva nebo nedostatek výmluvnosti zajistit si 

přímluvčího nebo řečníka (prolocutor, advocatus). Dále si strana pro překážku 

nebo z pouhé své vůle mohla zvolit poručníka (procuratora). Kanonické právo 

předepisovalo, že příslušnice duchovních řádů mohly žalovat zásadně se svolením 

abatyše. Procesní stranou zemského soudu mohl být i panovník, který byl ve 

14. století zastoupen nejvyšším komorníkem a od 15. století královským 

prokurátorem. Nezletilého u soudu zastupoval poručník, šlo-li ovšem o jeho 

nemovitý majetek, musela žalující strana počkat se žalobou až do jeho tzv. 

spravedlivých let. Toto omezení mocného poručníka odpadlo v průběhu 

15. století. Procesní stranou mohla být i právnické osoba – zejména obce, kláštery, 

cechy a stavy. Právnické osoby zastupovaly jejich orgány. Pokud šlo o kláštery, 

uplatnila se již od 12. století zásada kanonického práva, tedy že je zastupuje 

představený, cechy zastupovali mistři a města zastupoval purkmistr, respektive 

rychtář nebo konšelé.12 Pokud se strana k soudu nedostavila, hrozilo jí tzv. stanné 

právo, tedy ztráta sporu z toho důvodu že nestála na svém právu.13  

                                                 
11 Vážný, J. Římský proces civilní. Praha : Melantrich, 1935, s. 66. 
12 Schelleová, I. a kol. Civilní proces. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 49 a násl. 
13 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vydání. 
Praha : Linde Praha, 2003. 



 
 

 13 

Obnoveným zřízením zemským vydaným v roce 1627 po porážce českých 

stavů na Bílé hoře byla podrobně upravena možnost zastoupení před soudem. 

Strany za sebe mohly pro řízení ustanovit prokurátora (poručníka). Prokurátor 

mohl být ustanoven osobně při podání žaloby, nebo nově i prostřednictvím 

zmocněnce, který byl zplnomocněn k podání žaloby a ustanovení poručníka.14 

Došlo také k přechodu z ústního na písemné řízení, a to vedlo k důležité změně, 

že připouštěni do řízení byli nově jen přísežní advokáti a prokurátoři. Další 

důležité změny v civilním procesu nastaly za vlády Josefa II., když byl 1. května 

1781 vydán Obecný řád soudní, který odstranil zbytky středověkého procesního 

práva a sjednotil civilní řízení pro více než následujících sto let. 

Roku 1895 byl schválen nový civilní soudní řád,15  který nabyl účinnosti 

1. ledna 1898. Tento zákon obsahoval komplexní úpravu zastoupení v civilním 

řízení. Strany mohly činit procesní úkony samostatně nebo prostřednictvím svého 

zmocněnce. Výraznou změnou bylo zavedení povinného zastoupení advokátem 

v řízení před soudy sborovými jako soudy 1. instance a před všemi soudy vyšších 

instancí. Advokáti, notáři a soudci, pokud byli stranami sporu, nepotřebovali 

zastoupení advokátem ani v těchto případech, s výjimkou situací, kdy byli 

v průběhu procesu stiženi disciplinárním trestem. Tato výjimka se tedy 

nevztahovala na ostatní právníky, např. na osoby činné u státního zastupitelství, 

na profesory práv, správní úředníky.16 Zmocněnci se museli při prvním úkonu 

prokázat plnou mocí, advokátu mohla být udělena pouze plná moc procesní, 

ostatním zmocněncům i plná moc k jednotlivým procesním úkonům, advokát 

za sebe dále mohl ustanovit substituta. 

Podrobně bylo upraveno také tzv. právo chudých, tedy osvobození strany, 

která bez zkrácení výživy pro sebe a svoji rodinu nemohla zaplatit náklady sporu, 

od zaplacení kolků, jiných státních poplatků, jistoty na náklady sporu a právo 

na bezplatné zastoupení advokátem, bylo-li předepsáno povinné zastoupení. Právo 

chudých bylo propůjčeno na písemnou žádost podanou u soudu, pokud strana ve 

sporu prokázala dostatečné předpoklady pro úspěch ve věci. Pokud bylo straně 

                                                 
14 Obnovené právo a Zřízení zemské dědičného království Českého = Verneuerte Landes-Ordnung 
des Erb-Königreichs Böhmen 1627 / k vydání upravil Hermenegild Jireček. Praha : Nákladem F. 
Tempského, 1888. s. 110 Dostupné z WWW:  
<http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=24351> 
15 Zákon č. 113/1895 ř. z. 
16 Bulín, H. Advokát jako nucený zástupce dovolatele v občanském soudním řízení. 
Praha : Bulletin advokacie č. 5, 1996,  s. 24. 



 
 

 14 

přiznáno bezplatné zastoupení advokátem, byl advokát jmenován povolaným 

výborem advokátní komory a toto jmenování nahrazovalo advokátovi procesní 

plnou moc.17 

Československá republika po svém vzniku v říjnu 1918 prvním zákonem, 

tzv. recepční normou, převzala téměř veškeré rakousko – uherské zákonodárství, 

čímž došlo k zajištění právní kontinuity právního řádu. Došlo tím ovšem i ke 

vzniku nežádoucího právního dualismu, protože v českých zemích platily jiné 

zákony než na Slovensku a Podkarpatské Rusi.18 Po celou dobu První republiky 

platil tedy civilní soudní řád  z roku 1895. Přesto v průběhu První republiky došlo 

k určitým změnám v úpravě právního zastoupení, např. došlo k rozšíření tzv. 

práva chudých i na tuzemské právnické osoby. Toto právo jim příslušelo, pokud 

by upuštění od bránění či domáhání se práva odporovalo všeobecným zájmům. 

Dále bylo vyloučeno zastoupení advokátem před určitými soudy, zejména u soudů 

živnostenských a rozhodčích soudů hornických.19 K zásadnímu posunu 

v československém procesním právu došlo po únoru 1948, kdy byl vydán zákon 

o zlidovění soudnictví, kterým došlo ke zrušení povinného zastoupení advokátem 

v prvé stolici. V rámci tzv. právnické dvouletky byl vydán zákon č. 142/1950 Sb., 

o řízení ve věcech občanskoprávních (Občanský soudní řád).20 

2.3 Zastoupení dle zákona č. 142/1950 Sb. (občanský soudní řád) 

Po únoru 1948 došlo k přetržení vývoje řady právních odvětví a institutů 

včetně civilního procesu, který byl v tom období budován na jiné koncepci, tzv. 

socialistické koncepci civilního procesu. Vydáním zákona č. 142/1950 Sb., 

o řízení ve věcech občanskoprávních (dále jen „Občanský soudní řád“), který 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 1951, došlo k výrazným změnám i v otázkách 

zastoupení a tato úprava se stala výrazným zdrojem inspirace i pro dnes platný 

OSŘ. Jednou z nejvýraznějších změn nové právní úpravy bylo upuštění od 

povinného zastoupení advokátem v určitých řízeních v prvním stupni a před 

všemi soudy vyšší stolice, které se uplatňovalo po celé období První republiky.  

                                                 
17 Soudní řízení v občanských rozepřích právních, vykonávání moci soudní a příslušnost řádných 
soudů v občanských věcech právních . Praha : Höfer a Klouček, 1897. s. 46 a násl. 
18 Na těchto územích platil zákon č. I/1911 občiansky sporový poriadok. 
19 Civilní řád soudní a jurisdikční norma (zákony ze dne 1. srp. 1895 č. 110, 111, 112, 113 ř. z.) 
s dodatky / uprav. a pozn. i rozh. soud. dopl. JUDr. Václav Hora. Praha : Československý Kompas, 
1922. s. 246 a násl. 
20 Štajgr, F. a kol. Učebnice občanského práva procesního. Praha : Orbis, 1955,  s. 15. 
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2.3.1 Zákonné zastoupení a zastoupení na základě rozhodnutí soudu 

Procesně nezpůsobilý účastník musel být v řízení dle ustanovení 

§ 25 Občanského soudního řádu zastoupen svým zákonným zástupcem. Nezletilé 

děti v péči rodičů byly tedy zastupovány rodiči, případně jedním z nich.21 Pokud 

nemohl být nezletilec zastoupen některým z rodičů, zastoupil jej kolizní 

opatrovník, který byl ustanoven soudem.22 Nezletilým dětem, nad kterými nebyla 

vykonávána rodičovská moc, byl ustanoven soudem poručník, který byl pak 

zákonným zástupcem nezletilého dítěte. 

Zákonným zástupcem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům 

a osob, které si pro duševní poruchu nebyly schopny své záležitosti řádně obstarat, 

a osob tělesně postižených, které o ustanovení zákonného zástupce požádaly, byl 

jejich opatrovník.23 

Opatrovník mohl být ustanoven i podle § 29 občanského soudního řádu 

procesně nezpůsobilému účastníku, který neměl zákonného zástupce, a to 

v případě nebezpečí z prodlení. Stejně tak mohl být opatrovník ustanoven 

účastníku bez zákonného zástupce soudem projednávajícím dědictví dle 

§ 317a Občanského soudního řádu, a to i bez podmínky existence nebezpečí 

z prodlení. 

Dle ustanovení § 31 občanského soudního řádu vystupoval za stát před 

soudem orgán státní správy, jehož se projednávaná věc dotýkala. Za tento orgán 

před soudem jednala osoba určená příslušnými právními předpisy nebo 

zaměstnanec tohoto orgánu. 

2.3.2 Smluvní zastoupení 

Účastník se podle ustanovení § 30 Občanského soudního řádu mohl dát 

zastoupit zmocněncem, avšak v téže věci mohl mít současně pouze jednoho 

zmocněnce. Jednou z mála výjimek požadujících povinné zastoupení v nové 

právní úpravě byla situace, kdy dle § 33 Občanského soudního řádu účastníku, 

který nebyl schopen se srozumitelně vyjadřovat, mohl soud uložit, aby si 

ustanovil zmocněnce. Druhá výjimka byla stanovena v ustanovení 

§ 49 Občanského soudního řádu, kdy za situace, když bylo doručování soudních 

                                                 
21 Upraveno v ustanoveních § 52, § 55 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. 
22 Podle ustanovení § 57 odst. 3 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. 
23 Upraveno v ustanoveních § 60, § 61 a § 63 zákona č.141/1950 Sb., občanský zákoník. 
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písemností účastníkovi spojeno s obtížemi či průtahy (např. z toho důvodu, že se 

účastník zdržoval v cizině), mu mohl soud uložit, aby si v určené lhůtě zvolil 

zmocněnce pro doručování soudních písemností. Pokud tomuto účastník 

nevyhověl, byly mu nadále písemnosti ukládány u soudu s účinky doručení. 

 Zmocněncem mohla být podle ustanovení § 32 Občanského soudního řádu 

každá svéprávná osoba, která byla občansky bezúhonná a nebyla pokoutníkem. 

Pokoutníkem se rozumí ten, kdo zastupuje účastníky za odměnu, ačkoliv není 

advokátem. Dále nemohl být zmocněncem ustanoven ten, kdo byl zbaven práva 

vykonávat advokacii, ledaže by šlo o zastupování manžela nebo jiné osoby ze 

společné domácnosti. Zmocněncem mohla být ustanovena i jednotná odborová 

organizace, šlo-li o zastupování jejího člena. Orgán zastupující stát mohl být na 

svoji žádost zastupován i jiným orgánem státní správy, advokátem nebo 

i obecným zmocněncem.24 

 Zmocnění vznikalo na základě písemné plné moci, která musela být 

prokázána u soudu, šlo ji ovšem udělit i ústně přímo do soudního protokolu. Plná 

moc mohla být dle § 35 Občanského soudního řádu udělena pro jednotlivé 

procesní úkony, nebo jako procesní plná moc, pro neurčitý počet, či jednotlivé 

řízení. Podle § 36 Občanského soudního řádu za sebe substituta mohl ustanovit 

pouze advokát. Zmocnitel mohl plnou moc odvolat, zmocněnec ji mohl 

vypovědět, avšak výpověď nebo odvolání bylo vůči soudu účinné, až když mu 

bylo oznámeno. Jako ochranu před újmou způsobenou zmocniteli v případě 

výpovědi plné moci Občanský soudní řád stanovil v ustanovení § 38 odst. 2, že 

byl zmocněnec po oznámení výpovědi povinen zmocnitele zastupovat ještě 

15 dní. 

Jestliže toho bylo třeba k ochraně účastníka, který nemohl nést náklady 

řízení bez ohrožení potřebné výživy, a za určitých okolností i k ochraně právnické 

osoby, mohl jim soud podle ustanovení § 142 Občanského soudního řádu 

ustanovit na jejich žádost zástupce. Zástupce byl ustanovován buď z řad soudců, 

jiných justičních zaměstnanců, anebo i z řad advokátů.  

                                                 
24 Štajgr, F. a kol. Občanské právo procesní. Praha : Státní pedagogické nakladatelství Praha, 
1954, s. 35 a násl. 
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3. Zastoupení v civilním řízení podle současné právní 

úpravy 

Problematikou zastoupení v civilním řízení se v ustanoveních § 22 až § 31 

zabývá OSŘ, který rozeznává zastoupení na základě zákona (§ 22 a § 23 OSŘ), na 

základě plné moci (§ 24 a násl. OSŘ) a na základě rozhodnutí soudu 

(§ 29 a násl. OSŘ). Podstatou procesního zastoupení je to, že úkony koná za 

zastoupeného zástupce, ale účinky z tohoto jednání nastávají přímo pro osobu 

zastoupeného. Od procesního zastoupení musíme odlišovat jednání za právnické 

osoby dle ustanovení § 21 OSŘ, protože je považováno za vlastní jednání 

právnické osoby, nejde tedy o zastoupení. Podle úpravy v OSŘ je tedy nutno 

striktně rozlišovat zastoupení a jednání právnických osob. Jednáním je ta situace, 

kdy právnické osoby jsou u soudu reprezentovány fyzickou osobou, která je k nim 

v užším svazku než případný zmocněnec, jde např. o jejich statutární orgány 

a zaměstnance. Jelikož nejde v tomto případě o zastoupení, tak jednající 

zaměstnanec před soudem prokazuje svoje oprávnění v dané věci pověřením, 

a nikoliv plnou mocí. 

Pro všechny výše uvedené druhy zastoupení platí určité společné zásady 

obsažené v ustanovení § 32 OSŘ. Na prvním místě musí každý, kdo v řízení 

vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, doložit své 

oprávnění již při prvním úkonu, který ve věci učinil, pokud ovšem jeho oprávnění 

nevyplývá z obsahu spisu. Prokázání oprávnění k zastupování je jednou 

z odstranitelných podmínek řízení. Pokud toto oprávnění zástupce nepředloží, tak 

soud v souladu s poučovací povinností zpravidla vyzve k doložení oprávnění 

v soudem stanovené lhůtě. Povinnost předložit v řízení plnou moc již při prvním 

úkonu zástupce účastníka má tedy pouze pořádkový význam, a lze tak tedy učinit 

i později.25 Pokud není této výzvě vyhověno a v řízení nelze pokračovat (např. 

v případě, že žaloba byla podána a podepsána zástupcem bez doložení plné moci), 

soud řízení zastaví.26  

Dále podle ustanovení § 32 odst. 2 OSŘ zástupcem účastníka nemůže být 

ta osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Rozporem se zájmy 

                                                 
25 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2004, s. 66. 
26 V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 OSŘ. 
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zastoupeného je míněn střet zájmů v daném řízení, nikoli obecně, a musí být 

bezpečně zjištěn. Procesní úkony učiněné v tomto případě zástupcem jsou od 

samého počátku neúčinné, a soud k nim tedy nepřihlíží. Soud o vyloučení 

zástupce nijak nerozhoduje, pouze s ním přestane jednat.27 

Na všechny typy zastoupení se také vztahuje ustanovení § 32 odst. 3 OSŘ 

stanovící, že povinnost soudu poskytnout účastníku potřebná poučení, výzvy nebo 

upozornění může být splněna i tím, že budou poskytnuty jeho zástupci s jedinou 

výjimkou, a to v případě zástupce na základě plné moci udělené jen pro určité 

úkony. Poučovací povinnost na místo účastníka na tomto zmocněnci splnit nejde. 

Výše uvedené ustanovení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a umožňuje 

lépe naplnit účel poučovací povinnosti, např. u osob nezletilých a zbavených nebo 

omezených na způsobilosti k právním úkonům.28 

3.1 Zastoupení na základě zákona 

Podle současné právní úpravy se zastoupení na základě zákona týká dvou 

kategorií osob - jde o osoby nezletilé a osoby zbavené či omezené na způsobilosti 

k právním úkonům. 

3.1.1 Procesní způsobilost a způsobilost k právním úkonům 

Ustanovení § 22 OSŘ dopadá na účastníky řízení, kteří nemají způsobilost 

v řízení samostatně jednat nebo si samostatně zvolit zástupce, tzv. procesní 

způsobilost. Procesní způsobilost je upravena v ustanovení § 20 OSŘ, které 

určuje, že účastník může před soudem samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém 

má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, 

tzv. způsobilost k právním úkonům. Způsobilost k právním úkonům jako institut 

občanského práva hmotného vzniká u fyzických osob postupně v souladu s jejich 

psychickým vývojem. V plném rozsahu ji osoba nabývá až zletilostí, 

tj. dosažením 18. roku života.29 Výjimkou z tohoto pravidla je dosažení zletilosti 

uzavřením manželství mezi 16. a 18. rokem s přivolením soudu. Soud uzavření 

manželství povolí, je-li to v souladu s jeho společenským účelem.30 Pokud by 

                                                 
27 David, L. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009. s. 128. 
28 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 200, s. 203 a násl. 
29 Srovnej ustanovení § 8 odst. 1 OZ. 
30 Podmínky pro uzavření upravuje § 13 ZOR. 
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došlo k zániku nebo prohlášení neplatnosti takto uzavřeného manželství ještě před 

dovršením 18. roku věku manžela, přesto se takto nabytá zletilost neztrácí. 

Nezletilci nemají plnou způsobilost k právním úkonům, a mají tedy pouze 

částečnou procesní způsobilost. Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním 

úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti 

odpovídající jejich věku.31 Předmětem řízení může být i věc, na niž se způsobilost 

k právním úkonům nezletilce vztahuje, a tedy bude pro toto řízení způsobilý 

i procesně, přesto může podle ustanovení § 23 OSŘ soud rozhodnout, že takový 

účastník musí být zastoupen svým zákonným zástupcem. Samotné soudní řízení je 

totiž často výrazně složitější a klade daleko vyšší nároky na rozumovou vyspělost 

nežli samotné hmotněprávní jednání. Např. dle judikatury nezletilec ve věku 

13 let má zpravidla způsobilost k uzavření smlouvy o přepravě osob, z níž pro něj 

vyplývá povinnost zaplatit jízdné, avšak nemá způsobilost samostatně jednat ve 

sporu před soudem, naopak pokud by šlo o osobu blízkou věku zletilému, mohla 

by v tomto konkrétním řízení jednat samostatně.32 Toto ustanovení tedy tyto 

účastníky ochraňuje a směřuje k zajištění rovnosti stran v řízení. O potřebě 

zastoupení zákonným zástupcem dle § 23 OSŘ rozhoduje soud usnesením, proti 

němuž je odvolání přípustné, a které se doručuje účastníkovi i jeho zákonnému 

zástupci. 

Druhou skupinou osob, které nemohou před soudem samostatně jednat, jsou 

osoby zbavené či omezené na způsobilosti k právním úkonům. Osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům nemohou před soudem samostatně jednat vůbec, 

naopak osoby s omezenou způsobilostí mohou před soudem činit úkony, k nimž 

jsou dle hmotného práva způsobilé. I u nich ovšem platí, že soud může dle 

ustanovení § 23 OSŘ rozhodnout o nutnosti zastoupení zákonným zástupcem i ve 

věcech, v nichž by jinak mohli jednat samostatně. 

Naopak v určitých speciálních ustanoveních OSŘ umožňuje činit osobám bez 

plné procesní způsobilosti procesní úkony, k nimž by jinak nebyly oprávněny. Jde 

např. o ustanovení § 186 odst. 3 OSŘ, podle něhož může návrh na vrácení 

způsobilosti k právním úkonům učinit i ten, kdo jí byl zbaven, a dále o ustanovení 

                                                 
31 Viz. ustanovení § 9 OZ. 
32 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2775/2005. 
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§ 194 OSŘ, které umožňuje podat návrh na zahájení řízení o povolení uzavření 

manželství i nezletilému, který do něj hodlá vstoupit.33 

Nedostatek procesní způsobilosti je odstranitelným nedostatkem řízení, který 

je možno soudem odstranit podle ustanovení § 104 odst. 2 OSŘ, zejména tím, že 

soud dá podnět k ustanovení zástupce. V případě nebezpečí z prodlení by mohl 

opatrovníka ustanovit soud příslušný pro řízení přímo.34 Pokud by účastník neměl 

zákonného zástupce v situaci, kdy je to nutné, jednalo by se o důvod zmatečnosti 

podle ustanovení § 229 odst. 1 písm. c), a mohlo by tedy dojít k podání žaloby pro 

zmatečnost.35 

3.1.2 Zákonný zástupce 

V ustanovení § 22 OSŘ je stanoveno, že fyzická osoba, která nemůže před 

soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem.  

Zákonnými zástupci nezletilého jsou v první řadě dle ustanovení § 36 ZOR 

jeho rodiče, ovšem pouze pokud jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti.36 

Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností upravujících péči o dítě, 

správu jeho majetku a jeho zastupování v právních vztazích. Rodičovskou 

zodpovědnost nemá rodič, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům. 

Zákonným zástupcem nezletilé osoby může být i osvojitel, kterému zákon po 

osvojení přiznává podobné postavení jako rodiči.37  

Dále může být dle ustanovení § 78 ZOR zákonným zástupcem nezletilce 

poručník. Poručník je ustanoven soudem v situacích, kdy oba rodiče nezletilého 

zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, byl výkon jejich rodičovské 

zodpovědnosti pozastaven, nebo nemají způsobilost k právním úkonům. Poručník 

poté vykonává nad nezletilcem souhrn práv a povinností, které jsou obsahem 

rodičovské zodpovědnosti. 

Zákonným zástupcem nezletilé osoby může být i její pěstoun či osoba, které 

byl nezletilý svěřen v jeho zájmu do výchovy, avšak pouze v rozsahu správy 

obvyklých záležitostí.38 

                                                 
33 R 30/76. 
34 Viz. Ustanovení § 29 OSŘ. 
35 David, L. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009, s. 93. 
36 Upraveno v ustanovení § 31 a § 34 ZOR. 
37 Úprava v ustanovení § 63 ZOR. 
38 Viz. § 45 a § 45c ZOR. 
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V praxi může ovšem nastat situace, kdy žádný ze zákonných zástupců 

nemůže v řízení nezletilou osobu zastupovat z důvodu nebezpečí střetu zájmů. Na 

tyto případy pamatuje ustanovení § 37 odst. 2 ZOR, na jehož základě soud 

ustanoví dítěti tzv. kolizního opatrovníka, který jej bude v daném řízení 

zastupovat. Tímto opatrovníkem je zpravidla ustanovován orgán sociálně – právní 

ochrany dětí. 

Osobám zbaveným nebo omezeným na způsobilosti k právním úkonům je 

zpravidla soudem ustanoven v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 OZ jako 

zákonný zástupce opatrovník. Zákon předpokládá, že ve většině případů bude za 

opatrovníka ustanoven příbuzný fyzické osoby, pokud toto není možné, bývá za 

opatrovníka ustanoven orgán místní správy. I osobám zbaveným či omezeným na 

způsobilosti k právním úkonům bývá v případě hrozícího střetu zájmů 

ustanovován kolizní opatrovník.39 

3.2 Zastoupení na základě rozhodnutí soudu 

Zastoupení na základě rozhodnutí soudu je sice v OSŘ systematicky 

zařazeno až za ustanovení týkající se zastoupení na základě plné moci, avšak 

vzhledem k jeho obsahové blízkosti k zastoupení zákonnému jsem se rozhodl 

o něm pojednat již v této kapitole. 

Zastoupení na základě zákona je možno vnitřně rozčlenit na dvě 

podskupiny a to na zastoupení, které má povahu zastoupení zákonného, a na 

zastoupení, které má povahu zastoupení zmocněncem. 

3.2.1 Zastoupení s povahou zákonného zastoupení 

Při zastoupení osob rozhodnutím soudu s povahou zákonného zastoupení 

rozlišuje OSŘ zastoupení osob procesně nezpůsobilých, zastoupení osob procesně 

způsobilých, zastoupení osob, které se nemohou v řízení dostatečně hájit, 

a zastoupení právnické osoby. Ve všech výše uvedených případech je osobě 

ustanoven usnesením soudu opatrovník, který může osobu zastupovat pouze v té 

konkrétní věci, pro kterou byl účastníku soudem ustanoven tzv. opatrovník ad 

hoc. Ustanovit osobu do funkce opatrovníka dle ustanovení § 29 odst. 4 OSŘ 

nelze bez jejího souhlasu.40 Jedinou výjimkou je advokát, který je povinen tuto 

                                                 
39 Řízení je upraveno v ustanovení § 192 a § 193 OSŘ. 
40 Toto pravidlo dodržované v praxi bylo do OSŘ výslovně zakotveno novelou č. 7/2009 Sb. 
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funkci vykonávat, ledaže vyvstane důvod, pro který je advokát povinen odmítnout 

poskytnutí právní pomoci.41 Výkon funkce trvá pouze po dobu trvání důvodu, pro 

který byl opatrovník do funkce ustanoven, tedy např. do doby zletilosti, 

ustanovení zákonného zástupce, kolizního opatrovníka, zjištění pobytu účastníka, 

atd. Ukončení funkce je třeba opatrovníku oznámit. Takto ustanovený opatrovník 

zastupuje účastníka před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení 

a v případném dovolacím řízení, kde ovšem může opatrovník účastníka 

zastupovat, pouze pokud jde o advokáta či notáře.42 Opatrovník má stejná práva 

a povinnosti jako zástupce účastníka na základě procesní plné moci. Hlavním 

úkolem institutu opatrovnictví je hájit zájmy nepřítomného účastníka, zejména 

studovat spisy, podávat vyjádření a postupovat v řízení tak, jak by postupoval 

zmocněnec. Opatrovníku nepřísluší za výkon zastupování žádná odměna, jemu 

vzniklé náklady jsou součástí nákladů řízení na straně účastníka dle § 137 OSŘ. 

Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy je opatrovníkem ustanoven advokát, 

kterému náleží odměna a náhrada hotových výdajů dle advokátního tarifu.43 

Nedojde-li k ustanovení opatrovníka podle § 29 OSŘ, ačkoliv byly 

splněny zákonné požadavky, jde o důvod zmatečnosti, protože účastník nebyl 

řádně zastoupen. V tomto případě půjde o zmatečnost dle ustanovení 

§ 229 odst. 1 písm. c) OSŘ. Naopak pokud byl opatrovník ustanoven v případě, 

kdy pro to nebyly splněny podmínky (např. v případě účastníka neznámého 

pobytu), jde o důvod zmatečnosti podle ustanovení § 229 odst. 3 OSŘ, protože 

účastníku byla odňata možnost jednat před soudem. K těmto skutečnostem soud 

přihlíží kdykoliv za řízení.44 

Ohledně otázky, kdo by měl být ustanovován opatrovníkem, vznikalo 

v nedávně době v praxi mnoho sporných otázek. Opatrovníky byli často 

ustanovováni justiční čekatelé a jiní zaměstnanci soudu, avšak Ústavní soud 

opakovaně konstatoval, že tím dochází k porušování práva účastníka na 

spravedlivý proces, protože jako opatrovník je ustanovena osoba, která je 

v podřízeném vztahu k rozhodujícímu orgánu, a tedy nebude brojit proti postupu 

                                                 
41 Důvody odmítnutí jsou upraveny v ustanovení § 19 AZ. 
42 Viz. Ustanovení § 29 odst. 4 OSŘ. 
43 Podrobně upraveno v ustanoveních § 6 až § 12 vyhlášky č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. 
44 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 191 a násl. 
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a rozhodnutí soudu.45 Tomuto postoji ústavního soudu musím dát zcela za pravdu, 

protože podle mých zkušeností tito opatrovníci skutečně ve valné většině případů 

nečiní úkony ve prospěch účastníka. V lepším případě na typizovaných 

tiskopisech vznášejí ve všech případech stejné námitky, v tom horším se z účasti 

na jednání rovnou omlouvají a nečiní žádné úkony. Přestože ustanovením 

zaměstnance soudu není naplněna funkce institutu opatrovnictví, část soudů 

setrvává i přes judikaturu Ústavního soudu na tomto postupu.  

Praxe se snažila nalézt řešení i v tom, že za opatrovníky osobám 

neznámého pobytu ustanovovala obce, avšak bez toho, aby s tímto ustanovením 

souhlasily. I v tomto případě Ústavní soud neshledal tento postup ústavně 

konformní, protože při výkonu opatrovnictví nejde o povinnost v samostatné 

působnosti obce, jde tedy o soukromoprávní věc a obce by musely s tímto 

ustanovením souhlasit, jinak se rozhodnutí dostává do rozporu 

s článkem 4 odst. 1 LZPS, který stanoví, že povinnosti mohou být ukládány pouze 

na základě zákona.46 Zcela odlišná situace nastává v případě ustanovení obce jako 

opatrovníka osobám nezletilým, postiženým duševní chorobou, či neschopným se 

srozumitelně vyjadřovat, protože v tomto případě se ustanovení opírá o výslovné 

zákonné zmocnění.47 

Nejlepším možným řešením pro účastníka je podle mého názoru 

ustanovení opatrovníka z okruhu osob blízkých, avšak v praxi se velice často 

naráží na problém, že tyto osoby o opatrovnictví nejeví zájem a velice často je 

odmítají. V praxi tak velice často funkci opatrovníka vykonávají advokáti, což 

však přináší nemalé náklady pro rozpočet soudů prvního stupně, které přiznanou 

odměnu za zastupování vyplácejí.48 

3.2.1.1 Zastoupení osob procesně nezpůsobilých 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 OSŘ ustanoví předseda senátu 

v případě nebezpečí z prodlení opatrovníka účastníku řízení, který není v daném 

řízení procesně způsobilý, stejně se postupuje, stanoví-li tak zvláštní právní 

                                                 
45 Blíže např.. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 559/2000, sp. zn. II. ÚS 351/2004, 
sp. zn. II. ÚS 629/2004, sp. zn. II. ÚS 536/2008. 
46 Blíže viz nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 204/2000 a sp. zn. II. ÚS 303/2001. 
47 Vrcha, P. Ustanovení opatrovníka účastníkovi civilního řízení. Praha : Právní rádce, č. 9, 2004. 
s. 20. 
48 Hromada, M., Horák P. Civilní proces s účastníkem neznámého pobytu. Praha : Právní rozhledy, 
č. 6, 2007. s. 195. 
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předpis. Opatrovníka ustanoví předseda senátu usnesením, proti němuž lze podat 

odvolání. Podmínkou pro použití tohoto ustanovení je, že účastník nemá 

zákonného zástupce či kolizního opatrovníka v situaci, kdy jej zákonný zástupce 

pro střet zájmů nemůže zastupovat. Druhou podmínkou je existence nebezpečí 

z prodlení, toto nebezpečí je ovšem nutno posoudit i ve vztahu k ostatním 

účastníkům řízení. Pokud neexistuje nebezpečí z prodlení, soud zpravidla řízení 

přeruší dle ustanovení § 109 odst. 2 OSŘ a vyčká, nebo dá podnět k ustanovení 

zákonného zástupce či kolizního opatrovníka příslušným soudem, protože 

ustanovení § 29 odst. 1 OSŘ nemá nahrazovat ustanovení opatrovníka soudem 

péče o nezletilé (§ 176 a násl. OSŘ) a opatrovnickým soudem (§ 192 OSŘ).49 

3.2.1.2 Zastoupení osob procesně způsobilých 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 OSŘ může předseda senátu, pokud 

neučiní jiné opatření, ustanovit opatrovníka účastníkovi, který je plně procesně 

způsobilý, avšak z určitých důvodů se nemůže řízení účastnit a pokud se účastnit 

může, tak není schopen řádně vykonávat svoje procesní práva a povinnosti. Jde 

o případy, kdy účastník zemřel a dosud není stanoven okruh jeho dědiců, pobyt 

účastníka není znám, nedaří se doručovat na účastníkovu adresu v cizině, duševní 

porucha či jiné zdravotní důvody na straně účastníka a případy postulační 

neschopnosti, tj. neschopnosti srozumitelného vyjadřování. Opatrovník může být 

takto ustanoven i právnické osobě. Jiným opatřením soudu může být zejména 

přerušení řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) c) OSŘ spojené s podáním 

podnětu na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům. Podmínkou použití 

tohoto ustanovení není nebezpečí z prodlení, důvod pro ustanovení opatrovníka 

však musí být spolehlivě prokázán. 

Novelou OSŘ č. 7/2009 Sb. je nově stanoveno, že pokud účastník zemřel 

a v řízení je třeba bezodkladně pokračovat, ustanoví soud opatrovníka zatím 

neznámým dědicům účastníka, který je bude zastupovat až do té doby, než budou 

v dědickém řízení zjištěni. Stejně tak může soud ustanovit opatrovníka dědici, 

který je neznámý či je neznámého pobytu.50 

Pokud se účastník zdržuje v cizině, může mu být soudem ustanoven 

opatrovník za podmínek, že se zdržuje na neznámé adrese, kterou se nepodařilo 
                                                 
49 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 186. 
50 Ad Notam č. 4, 1998,  s. 98 – KS v Hradci Králové sp. zn. 17 Co 129/97 
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zjistit ani po provedení potřebných šetření. Druhým případem je situace, kdy 

adresa účastníka v cizině je sice známá, avšak nedaří se mu na ni doručovat 

písemnosti. 

Opatrovníka je možno ustanovit i v situaci, kdy je účastník stižen duševní 

poruchou, pro kterou není schopen řádně činit procesní úkony, či v případě jiných 

zdravotních důvodů, které mu brání v účasti na řízení, např. závažné onemocnění 

či úraz (v tomto případě si účastník může zvolit i zmocněnce). Opatrovníka lze 

ustanovit pouze v případě, že nepříznivý zdravotní stav není pouze přechodného 

charakteru a je zřejmé, že účast na řízení je ze strany účastníka vyloučena 

dlouhodobě. 

Opatrovník může být soudem ustanoven i v případě, kdy účastník není 

schopen se srozumitelně vyjadřovat, tj. nemá tzv. postulační způsobilost. Půjde 

o případy tělesných vad, jako jsou koktavost a němota. Opatrovník může být 

ustanoven i v případě, že touto vadou je stižen zákonný zástupce účastníka.51 

Ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu je institutem sui genesis, 

který je značně odlišný od ostatních případů. Pojmovým znakem tohoto typu 

zastoupení je omezení trvání vztahu mezi zástupcem a zastoupeným pouze do 

doby, než se zjistí pobyt zastoupeného a než se tento dozví o vedeném řízení. 

Odpadne-li podmínka neznámého pobytu, zastoupení zaniká bez jakéhokoli 

dalšího rozhodnutí.52 

Do nedávné doby soudy ustanovovaly procesního opatrovníka ve 

většině případů v řízeních, kde pobyt účastníka nebyl znám. Tuto situaci se 

snažila vyřešit novela č. 7/2009 Sb., která v ustanovení § 50d OSŘ ve spojení 

s § 46b písm. a) OSŘ fakticky zavádí fikci doručení na adresu uvedenou 

v evidenci obyvatel pro fyzickou osobu.53 Účelem těchto ustanovení je zejména 

urychlení řízení. Podle mého názoru skutečně v praxi touto novelou opatrovnictví 

a doručování došlo ke značnému snížení počtu opatrovníků nezvěstných osob 

a soudy je dnes ustanovují v daleko menším počtu řízení než donedávna. 

Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 71 Co 254/2009 však došlo 

k významnému výkladovému posunu tohoto ustanovení. Je v něm tvrzeno, že 

                                                 
51 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 188 a násl. 
52 Nález Ústavního soudu ze dne 08. 11. 2006 sp. zn. I. ÚS 264/2006. 
53 Jirsa, J. Souhrnná novela občanského soudního řádu - příležitost ke změně.  Praha : Právní 
rozhledy č. 6, 2009. s. 198. 
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žádný soudce se nesmí spokojit s tím, že účastníku, který je neznámého pobytu, 

doručí fikcí, aniž by mu zároveň ustanovil opatrovníka jako osobě neznámého 

pobytu dle ustanovení § 29 odst. 3 OSŘ, protože tento postup je odepřením 

spravedlnosti a porušením čl. 38 odst. 2, čl. 37 odst. 3 a čl. 36 odst. 1 LZPS. 

Civilní kolegium Nejvyššího soudu přijalo výše uvedený výklad krajského soudu 

a podpořilo jej uveřejněním ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek.54 Postup ostatních 

soudů však zůstává nejednoznačný a tato problematika je tedy zatím příliš čerstvá, 

k definitivním závěrům je ještě nutno vyčkat dalšího postupu praxe a případného 

rozhodnutí Ústavního soudu. Pokud by ovšem došlo k setrvání na výše uvedeném 

názoru Krajského soudu v Ostravě, došlo by dle mého názoru k popření smyslu 

této novely, jejímž cílem bylo vyřešit situaci, kdy se účastník doručování 

soudních písemností úmyslně vyhýbá. Dojde i k opětovnému zpomalení řízení. 

Soud smí ustanovit opatrovníka účastníku neznámého pobytu až poté, kdy 

provedl zevrubné šetření o pobytu účastníka. V praxi soudy mnohdy ustanovují 

opatrovníka ihned po vrácení poštovní zásilky s poznámkou na uvedené adrese 

neznámý, či odstěhoval se bez udání pobytu, avšak funkce opatrovníka nebyla 

zákonem upravena proto, aby usnadňovala soudu doručování. Byla vytvořena 

k hájení zájmů účastníka, který se nemůže řízení účastnit.55 

Před ustanovením je tedy třeba vyčerpat všechny možné způsoby, kterými 

lze zjistit aktuální pobyt účastníka, např. dotazy na centrální evidenci obyvatel, 

centrální evidenci vězňů, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, dotazy na 

příbuzné, pátrání prostřednictvím Policie ČR a například i dotazem na poštovního 

doručovatele či ostatní obyvatele domu.56 Provedené šetření musí být aktuální, 

nelze například vycházet ze zpráv, které jsou rok staré.57 

Pokud tedy nedošlo k naplnění podmínek pro ustanovení opatrovníka 

osobě neznámého pobytu, a ten byl přesto soudem ustanoven a za účastníka 

jednal, jedná se o důvod zmatečnosti dle ustanovení § 229 odst. 3 OSŘ, protože 

účastníku byla odňata možnost jednat před soudem. 

Naopak pokud je toho třeba k zajištění účinné obrany práv nepřítomného 

účastníka, nebrání ustanovení opatrovníka situace, kdy si účastník neznámého 

pobytu dříve zvolil zástupce na základě procesní plné moci. Ustanovením 

                                                 
54 Svoboda, K.. Doručování na rozcestí. Praha : Právní rozhledy č. 3, 2010,  s. 107. 
55 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000. 
56 Vrcha, P. Ustanovení opatrovníka účastníkovi civilního řízení. Právní rádce, č. 9, 2004, s. 20. 
57 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 11 .2004, sp. zn. II. ÚS 351/2004. 
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opatrovníka zastupování na základě plné moci nezaniká a soud se zástupcem na 

základě plné moci i nadále jedná.58 

3.2.1.3 Zastoupení osob, které se nemohou v řízení dostatečně hájit 

Mimo případy uvedené v § 29 OSŘ je nutno uvést ještě další případy 

ustanovení opatrovníka soudem. Tyto případy se řídí podmínkami dále uvedených 

ustanovení a k možnosti jejich využití nemusí být naplněny podmínky § 29 OSŘ. 

Jde o následující případy: ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti k podání 

návrhu na určení otcovství a k zastupování dítěte v tomto řízení dle ustanovení 

§ 73 odst. 3 OSŘ, ustanovení opatrovníka v řízení o způsobilosti k právním 

úkonům dle § 187 odst. 1 OSŘ, opatrovník v tzv. detenčním řízení dle ustanovení 

§ 191 odst. 2 OSŘ, ustanovení opatrovníka mrtvému v řízení o určení data úmrtí 

dle § 194a odst. 1 OSŘ a nezvěstnému v řízení o prohlášení za mrtvého dle 

§ 195 odst. 2 OSŘ. Těmito ustanoveními jsou chráněna práva a oprávněné zájmy 

osob, které je nejsou schopny v řízení dostatečně hájit.59 

Také v řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů ustanoví 

předseda senátu opatrovníka nezletilému dítěti k podání návrhu na určení 

otcovství a na jeho zastupování v tomto řízení za situace, kdy k určení otcovství 

nedojde souhlasným prohlášením a matka v přiměřené lhůtě60 nepodá návrh na 

určení otcovství. K této situaci dojde zpravidla v případě, kdy matka nemá zájem 

o určení otcovství, nebo jí v podání návrhu brání jiné vážné důvody (zejména 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav). Účastníky řízení jsou v tomto případě 

matka dítěte a po svém ustanovení soudem i opatrovník, za kterého jsou v těchto 

případech ustanovovány zejména obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

příslušné podle místa trvalého pobytu dítěte.61 

V řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům musí být vyšetřovaný 

zastoupen. Pokud si i přes výslovné poučení soudu nezvolí zástupce a nemá 

ustanoveného opatrovníka podle ustanovení § 192 OSŘ je soud povinen ustanovit 

mu usnesením, proti němuž je přípustné odvolání, opatrovníka ad hoc. Opatrovník 

                                                 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2850/99 
59 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 190. 
60 Za přiměřenou lhůtu se v praxi považuje podání návrhu do 1 roku dítěte a jde-li o dítě starší, tak 
3 měsíce od negativního prohlášení muže označeného matkou za otce. 
61  Viz. ustanovení § 17 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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by měl být vybrán především z okruhu osob blízkých vyšetřovanému62, které 

budou mít největší zájem na výsledku řízení. Tyto osoby ovšem nemohou být 

ustanoveny, pokud tomu brání zvláštní důvody, např. že s ustanovením 

nesouhlasí, či možnost střetu zájmů s vyšetřovaným, nebo mezi osobami blízkými 

navzájem. Nemůže-li být vyšetřovaný zastupován osobou blízkou, ustanoví mu 

soud za opatrovníka advokáta, protože v tomto řízení se klade vysoký důraz na 

ochranu práv vyšetřovaného. Činnost advokáta se i v tomto případě považuje za 

poskytování právních služeb63 a jeho souhlas s ustanovením se nevyžaduje. 

Advokát poté nemůže vyšetřovanému zvolit zástupce na základě plné moci, 

protože tento postup by byl zcela proti smyslu ochrany práv v daném řízení 

vyžadující vysokou kvalitou zastoupení. Ze stejných předpokladů je nutno 

dovozovat, že advokát se smí dát substitučně v řízení zastoupit pouze jiným 

advokátem, nikoliv však koncipientem či svým jiným zaměstnancem. Funkce 

opatrovníka trvá pouze do té doby, než si vyšetřovaný zvolí zástupce na základě 

plné moci, poté i bez vydání rozhodnutí zaniká.64 

Dalším případem ustanovení opatrovníka je tzv. detenční řízení, 

o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. V tomto 

řízení je umístěný oprávněn si sám zvolit svého zástupce, pokud to dovoluje jeho 

zdravotní stav. O tomto právu musí být soudem poučen. Pokud ovšem není 

poučení pro svůj zdravotní stav schopen vnímat, pak by takové poučení postrádalo 

smysl a soud jej poskytovat nemusí. V případě, že si umístěný nezvolí zástupce 

sám, ustanoví mu předseda senátu usnesením opatrovníka ad hoc. V tomto řízení 

může být opatrovníkem ustanoven pouze advokát. 

V řízení o prohlášení za mrtvého ustanoví soud nezvěstnému opatrovníka 

k ochraně jeho zájmů, pokud dojde k závěru, že jsou zde naplněny podmínky 

tohoto řízení. Pokud má nezvěstná osoba zákonného zástupce, zpravidla není 

nutné opatrovníka ustanovovat, avšak i v těchto případech je nutné zvážit 

případnou kolizi zájmů mezi nezvěstným a jeho zákonným zástupcem. Dalším 

případem je řízení o určení data úmrtí fyzické osoby, kdy soud taktéž ustanoví 

mrtvému opatrovníka. Tato právní konstrukce je ovšem problematická, protože 

                                                 
62 Formulace o přednostním ustanovení osob blízkých byla do OSŘ zařazena novelou 
č. 7/2009 Sb. 
63 Výslovně uvedeno v ustanovení § 1 odst. 2 ZA. 
64 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 1399 a násl. 



 
 

 29 

smrtí fyzické osoby zaniká její způsobilost k právům a povinnostem.65 Tato osoba 

tedy nemá ani procesní způsobilost a neměla by být ani účastníkem řízení, protože 

v tomto řízení již žádná práva a povinnosti mít nemůže.66 Pokud tedy osoba není 

účastníkem, tak v řízení nemůže být zastupována opatrovníkem, který je vlastně 

pouhým zástupcem na základě rozhodnutí soudu.67 

 

3.2.1.4 Ustanovení opatrovníka právnické osobě 

Předseda senátu ustanoví v případě nebezpečí z prodlení v souladu 

s ustanovením § 29 odst. 2 OSŘ opatrovníka i právnické osobě, která nemůže 

před soudem vystupovat, protože v rozporu se zákonem není ustanovena osoba 

oprávněná za ni jednat, případně je tato osoba sporná. První případ upravuje 

situaci, kdy právnická osoba nemá ustanoven statutární orgán, nejsou v ní žádné 

osoby, které by za ni podle ustanovení § 21 OSŘ mohly jednat a nemá ani 

ustanoveného zmocněnce s procesní plnou mocí.  

Druhým případem je spor o to, která osoba je oprávněna za právnickou 

osobu jednat, např. ve společnosti došlo ke zvolení dvou představenstev a není 

jasné, který úkon je platný. Současně musí být zjištěno, že zde není žádná další 

osoba, která by beze sporu mohla za právnickou osobu jednat namísto sporných 

orgánů, např. dříve ustanovený jednatel, prokurista nebo platně zvolený zástupce 

s procesní plnou mocí. 

Podmínkou pro využití tohoto ustanovení je existence nebezpečí 

z prodlení, jinak soud řízení přeruší a vyčká na ustanovení osoby oprávněné 

k jednání, či odstranění sporu o oprávnění jednat za společnost, případně ke 

zmocnění zástupce s procesní plnou mocí 

V praxi lze také řešit situaci, kdy mezi více jednateli společnosti s ručením 

omezeným dochází k rozporům, které znemožňují činit procesní úkony 

a zpomalují soudní řízení, např. jednatelé samostatně a bez dohody mezi sebou 

volí v téže věci různé zástupce. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, tak rovněž v této 

situaci může soud ustanovit opatrovníka dle ustanovení § 29 odst. 2 OSŘ.68 

                                                 
65 Srovnej ustanovení § 7 odst. 2 a § 19 OSŘ. 
66 Viz. ustanovení § 94 odst. 1 OSŘ. 
67 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 1461 a násl. 
68 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 187 a násl. 
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3.2.2 Zastoupení s povahou zastoupení zmocněncem 

Podle ustanovení § 30 odst. 1 OSŘ předseda senátu ustanoví na návrh 

účastníka, který splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků
69, 

zástupce.70 Ustanovení zástupce musí být třeba k ochraně jeho zájmů. O tomto 

právu je soud povinen účastníka poučit. Zástupce může být účastníkovi za splnění 

podmínek ustanoven kdykoli v průběhu již zahájeného řízení, ale i před jeho 

zahájením za účelem podání žaloby.71 

K přiznání výše uvedeného práva musí být splněny tři předpoklady. 

Zaprvé musí existovat žádost účastníka, zadruhé musí být splněny předpoklady 

pro osvobození od soudních poplatků. Podmínkou je tedy zkoumání poměrů 

účastníka, a to ve smyslu „materiálním“, tedy tato podmínka není naplněna 

pouhým osvobozením od soudních poplatků ze zákona a naopak může být 

naplněna i u účastníka, který o osvobození od soudních poplatků nepožádal.72 

Dále se nesmí jednat o svévolné a zcela zjevně bezúspěšné uplatňování práv. 

Konečně zatřetí musí být ustanovení zástupce nezbytné k ochraně zájmů 

účastníka. Tato podmínka není splněna v případě, kdy žadatel zástupce 

nepotřebuje, protože s ohledem na povahu věci a nenáročnost řízení je schopen 

dovést věc sám do úspěšného konce.73 Pokud účastník splní všechny výše 

uvedené podmínky, je soud povinen mu zástupce ustanovit. Hotové výdaje 

a odměnu zástupce v tomto případě dle ustanovení § 138 odst. 3 OSŘ účastník 

neplatí. O žádosti na ustanovení zástupce rozhoduje soud usnesením, proti 

kterému je odvolání přípustné. Toto rozhodnutí se doručuje účastníkovi i jeho 

zástupci. 

V případě, že soud zjistí, že poměry účastníka neodůvodňovaly 

osvobození od soudních poplatků, tak usnesení o ustanovení zástupce zruší. 

Současně s tímto rozhodnutím vydá i usnesení o zrušení osvobození od soudních 

poplatků podle § 138 odst. 2 OSŘ. Obojí může soudce učinit v jediném usnesení. 

Toto může soud provést i se zpětnou účinností a právní mocí tohoto usnesení 

funkce zástupce zaniká. Účinky dříve učiněných procesních úkonů zástupce však 

zůstávají zachovány. 
                                                 
69 Dle § 138 odst. 1 OSŘ. 
70 Od tohoto institutu je nutno rozlišovat určení advokáta komorou podle § 18 odst. 2 ZOA. 
71 V této věci je využitelný Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9.2006, 
sp. zn. 2 As 2/2006. 
72 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2249/2005. 
73 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 10 Co 642/2002. 
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Zástupcem může být ustanovena jakákoli osoba způsobilá k právním 

úkonům, která se svým ustanovením souhlasí. Soud není vázán návrhy 

o ustanovení konkrétního zástupce, kterého žadatel požaduje. I když to zákon 

nevylučuje, není vhodné ustanovit zástupcem účastníka zaměstnance soudu 

(vyššího soudního úředníka, soudního tajemníka nebo justičního čekatele).74 

Ustanovenému zástupci, který není advokátem, platí stát pouze hotové výdaje. 

V ustanovení § 30 odst. 2 OSŘ se stanoví, že advokát bude zpravidla 

ustanoven zástupcem pouze v případech, kdy to vyžaduje ochrana zájmů 

účastníka, tedy ve skutkově obtížných věcech, nebo v případě předepsaného 

povinného zastoupení advokátem, např. v dovolacím řízení.75 Advokát je podobně 

jako v případě ustanovení opatrovníkem povinen zastupování přijmout, odmítnout 

může pouze z důvodů, pro které je povinen odmítnout poskytování právních 

služeb dle ustanovení § 19 AZ. Důvodem pro odmítnutí poskytování právních 

služeb advokátem ustanoveným dle § 30 odst. 2 OSŘ není jím tvrzené pracovní 

zaneprázdnění.76 V ustanovení § 140 odst. 2 je stanoveno, že hotové výdaje 

a odměnu za zastupování ustanoveného advokáta platí stát. Notář ani patentový 

zástupce nemohou být ustanoveni zástupcem účastníka podle § 30 odst. 2 OSŘ.77 

Rozsah oprávnění ustanoveného zástupce je dle ustanovení 

§ 31 odst. 1 OSŘ stejný jako v případě zmocněnce na základě plné moci. 

Ustanovený zástupce tedy může v řízení vykonávat všechny úkony, ke kterým je 

oprávněn účastník. Pokud je ustanoveným zástupcem advokát má, dle ustanovení 

§ 31 odst. 2 postavení, jakoby mu účastník udělil plnou moc, a tedy je povinen 

poskytovat právní služby za stejných podmínek jako v případě, kdy si jej účastník 

zvolil za zástupce přímo.78 Vnitřní omezení (příkazy, pokyny, zákazy) 

ustanoveného zástupce z řad, které si sjednal s účastníkem, nemají žádné účinky 

vůči soudu a ostatním účastníkům řízení a jejich nerespektování může být pouze 

důvodem pro vznik odpovědnostního vztahu mezi advokátem a účastníkem.79 

                                                 
74 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2765/2004. 
75 Vrcha, P. Ustanovení opatrovníka účastníkovi civilního řízení. Právní rádce, č. 9, 2004,  s. 20. 
76 K rozhodování o ustavení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení - usnesení Krajského 
soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 2000, sp. zn. 18 Co 843/99. Právní rozhledy, 2002, č. 2, 
s. 107. 
77 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 198. 
78 Viz. § 25 a násl. OSŘ. 
79 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1230/2004. 
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3.3 Zastoupení na základě plné moci 

Tento druh zastoupení se od předchozích liší zejména tím, že je zcela 

v dispozici účastníka, který si sám může zvolit svého zástupce pro dané řízení. 

V ustanovení § 24 odst. 1 OSŘ je účastníkovi dána možnost dát se zastupovat 

zástupcem, kterého si podle své vůle zvolí, může ovšem v řízení jednat i sám. 

Zmocněnce si může zvolit každý účastník řízení, tedy jak osoby fyzické, 

právnické, obce, kraje i stát, ten však uvedené právo nemá v případě, že za něj 

před soudem vystupuje Úřad pro zastupování ve věcech majetkových.80  

Účastníci se nechávají zastoupit zejména osobou znalou práva, nejčastěji 

advokátem, avšak můžou si zvolit i tzv. obecného zmocněnce, tj. každou osobu 

způsobilou k právním úkonům. Zákon v určitých případech dále dovoluje 

účastníkovi, aby si zvolil jako zástupce notáře nebo patentového zástupce. 

Výjimečně může být účastník zastoupen i právnickou osobou, konkrétně 

odborovou organizací, jejímž je členem, Úřadem pro mezinárodní ochranu dětí, 

právnickou osobou zabývají se ochranou před diskriminací, právnickou osobou 

věnující se ochraně podle autorského práva a Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových vystupující v řízení za stát, který zastupuje obec.81 

Zastoupení jinou právnickou osobou nebo státem zákon nepřipouští a plná moc 

udělená jiným právnickým osobám je tedy neplatná. Konkrétně bude 

o jednotlivých zmocněncích pojednáno v následující kapitole. 

Pokud účastník není procesně způsobilý, tak mu může zmocněnce zvolit 

jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Výjimkou z tohoto pravidla je řízení 

o povolení uzavřít manželství, které opravňuje k zahájení tohoto řízení i toho, kdo 

hodlá manželství uzavřít. Tato osoba si následně může zvolit i zástupce na 

základě plné moci. 

V ustanovení § 24 odst. 1 OSŘ je stanoveno, že každý účastník může mít 

v témže řízení pouze jednoho zvoleného zástupce. To ovšem nebrání účastníkovi 

kdykoli v průběhu řízení plnou moc odvolat a ustanovit zmocněnce nového. 

Pokud si účastník zvolí dalšího zmocněnce a nedojde k odvolání původní plné 

moci, platí, že tím dosavadní plnou moc vypověděl. V praxi může nastat také 

situace, kdy orgány právnické osoby, které jsou oprávněny samostatně jednat, 

udělí každý plnou moc jinému zmocněnci. Pokud mezi orgány nedojde k dohodě 
                                                 
80 Viz. ustanovení § 22 ÚřStMaj. 
81 Upraveno v ustanovení § 26 a §26a OSŘ. 
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a odvolání zbývajících zmocněnců je možné situaci vyřešit ustanovením 

opatrovníka dle ustanovení § 29 odst. 2 OSŘ.82 

Plná moc udělená více zmocněncům je neplatná. To však není situace, kdy 

plná moc je formulována tak, že ustanovuje zmocněncem osobu A nebo osobu B, 

nikoliv však obě osoby současně. V tomto případě nejde o plnou moc udělenou 

současně dvěma zmocněncům. Tato varianta plné moci má význam například pro 

velké advokátní kanceláře, kde se dle nápadu úkolů může daného klienta ujmout 

jeden ze jmenovaných zmocněnců, který také následně podá žalobu či návrh 

a i nadále činí procesní úkony,83 Dle mého názoru by budoucí úprava mohla 

umožnit pověřit zastupováním celou advokátní kancelář, nikoli pouze jediného 

advokáta, u něhož můžou vyvstat různé důvody, pro které se nemůže nadále řízení 

účastnit. 

Dále se domnívám, že účastník může mít více zmocněnců v případě 

spojení věcí podle ustanovení § 112 OSŘ. Toto ustanovení opravňuje soud, aby 

v případě vhodnosti spojil věci do společného řízení. Zastoupení jednoho 

účastníka v řízení se spojenými věcmi několika zástupci podle mě ovšem nelze 

vyloučit, protože by tím mohlo dojít ke zhoršení jeho procesního postavení, např. 

v případě specializace jeho právních zástupců. 

 Přísnější podmínky pro zastoupení účastníka vyžaduje ustanovení 

§ 24 odst. 2 OSŘ, které stanoví, že jsou-li v řízení projednávány utajované 

informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokážou 

platným osvědčením pro příslušný stupeň utajení, nebo které byly poučeny 

způsobem uvedeným v § 40a odst. 1 OSŘ. Tímto ustanovením se sleduje ochrana 

utajení skutečností chráněných zvláštním zákonem, kdy příslušné osoby jsou 

v řízení zproštěny povinnosti zachovávat o nich mlčenlivost.84 

3.3.1 Smlouva o zastoupení a plná moc 

Vztah mezi zástupcem a zastoupeným je založen určitou smlouvou 

(dohodou) o procesním zastoupení. Jde o smlouvu, kterou se zakládá 

hmotněprávní vztah mezi zástupcem a zastoupeným, jehož obsahem jsou 

hmotněprávní práva a povinnosti. Touto smlouvou se zmocněnec zavazuje 

                                                 
82 Viz. kapitola 3.2.1.4 Ustanovení opatrovníka právnické osobě. 
83 Myslil, S., Plná moc udělená více zmocněncům, Bulletin advokacie, č. 2, 2002. s. 26. 
84 Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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zastupovat zmocnitele v určitém řízení, poskytovat mu právní pomoc. Předmětem 

této smlouvy je jak činnost faktická, tak i uskutečnění právních úkonů. Tento 

vztah mezi stranami se nejčastěji řídí ustanoveními o příkazní smlouvě (§ 724 až 

§ 732 OZ), či ustanoveními o smlouvě mandátní (§ 566 až § 576 ObchZ). Podle 

hmotného práva nemusí být tato dohoda uzavřena písemně, platné jsou tedy 

i všechny smlouvy o zastoupení, které jsou uzavřené ústně, či dokonce 

konkludentně. Výjimkou je řízení, v němž je obec zastoupena státem, resp. 

Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových, kdy musí být dohoda o právní 

pomoci uzavřena písemně.85 

Od této smlouvy o plné moci je nutno rozlišovat plnou moc jako 

jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel dává třetím osobám na vědomí, že 

zmocněnec je oprávněn za něj jednat, a určuje rozsah tohoto jednání. Základní 

rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že plná moc se týká vztahů vůči třetím osobám, 

zatímco smlouva o plné moci upravuje pouze vnitřní vztahy mezi zmocněncem 

a zmocnitelem. Z povahy plné moci jako jednostranného právního úkonu plyne, 

že není vyžadován projev vůle zmocněnce, že plnou moc přijímá. Krom toho 

“přijetí“ plyne již z faktického jednání zmocněnce, protože pokud by plnou moc 

nepřijal, těžko by v řízení jménem zmocnitele jednal.86 

V ustanovení § 28a OSŘ jsou upraveny druhy plných mocí. Zmocnitel 

může svému zmocněnci udělit plnou moc procesní, či plnou moc prostou, 

tj. pouze pro určité úkony. Procesní plná moc je neomezitelná, zmocněnec je 

oprávněn ke všem úkonům, které by mohl v řízení činit sám zastoupený. Zákon 

stanoví, že pouze procesní plnou moc lze udělit, jde-li o zastoupení advokátem, 

notářem a o zastoupení obce státem, za který v řízení jedná Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Oproti tomu prostá plná moc opravňuje zmocněnce 

pouze k určitým úkonům v ní vymezeným. Tyto úkony mohou být vymezeny 

pozitivně (tj. ty, k nimž je zmocněnec oprávněn) nebo negativně (tj. ty, k nimž 

zmocněnec oprávněn není). Pokud v plné moci není výslovně uvedeno, že jde 

o plnou moc platnou pouze pro určité úkony, platí, že se jedná o procesní plnou 

moc. Vnitřní omezení plné moci mezi zmocněncem a zmocnitelem není účinné 

vůči soudu a ostatním účastníkům řízení a jejich nerespektování může být pouze 

                                                 
85 Srovnej ustanovení § 13 ÚřStMaj. 
86  David, L. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009,  s. 110. 
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důvodem pouze pro vznik odpovědnostního vztahu mezi zástupcem 

a účastníkem.87 

I v občanském soudním řízení je možno využít tzv. generální plnou moc 

udělenou podle občanského práva hmotného, která zmocněnce opravňuje za 

zmocnitele jednat ve všech věcech a činit všechny úkony (jak hmotněprávní, tak 

i procesněprávní). Jediným omezením použitelnosti generální plné moci 

v občanském soudním řízení je situace, kdy tato plná moc je udělena více 

zmocněncům a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 OSŘ je tedy neúčinná. 

Plná moc může být udělena buď písemně, tedy listinou, která obsahuje 

prohlášení zastupovaného, že pověřuje zmocněnce svým zastupováním v řízení, 

nebo ústně do protokolu. Plná moc musí obsahovat označení zmocnitele, označení 

zmocněnce, vymezení rozsahu plné moci, pro jaké řízení je udělena, datum 

a podpis zmocnitele.88 Udělení plné moci nezbavuje účastníka práva učinit 

v řízení jakýkoli procesní úkon samostatně. 

Dle ustanovení § 28 odst. 4 OSŘ musí být podpis zmocnitele na písemné 

plné moci, na odvolání a výpovědi plné moci úředně ověřen, jen stanoví-li tak 

zákon89, nebo rozhodl-li o tom předseda senátu. Předseda senátu nařídí zpravidla 

ověření podpisů v případech, kdy nemá možnost se přesvědčit, že k udělení plné 

moci skutečně došlo, např. není-li nařízeno ústní jednání. Cílem tohoto ustanovení 

je tedy ochrana zájmů účastníka řízení, kdy je zabráněno, aby za účastníka 

v řízení činil úkony ten, kdo není jeho zástupcem. O tomto rozhoduje předseda 

senátu usnesením, které pouze upravuje vedení řízení, a není tedy proti němu 

přípustné odvolání.90 Úřední ověření podpisu je možno provést prostřednictvím 

obecního či krajského úřadu, držitelem poštovní licence, či notářem. Od 

1. 1. 2005 je oprávněn provést ověření podpisu advokát, pokud se jedná o listinu, 

kterou sám sepsal, nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně 

podepsala.91 

V případech, kdy předseda senátu rozhodne o tom, že podpis na plné moci 

musí být úředně ověřen, pak plná moc bez ověření podpisu nebyla platně udělena 

                                                 
87 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 29 Odo 466/2002. 
88 Škárová, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání 
podle stavu k 1. 9. 2009. Praha : Linde, 2009,  s. 66. 
89 V OSŘ požadavek na ověření podpisů najdeme např. v řízení o dražbě v rámci výkonu 
rozhodnutí prodejem nemovitosti dle ustanovení § 336h odst. 3. 
90 Viz. ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) OSŘ. 
91 Upraveno v ustanovení §25a AZ. 
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a soud dále postupuje, jako by plné moci nebylo. Neověření podpisů na plné moci 

v případě, kdy je to vyžadováno, je tedy odstranitelným nedostatkem podmínky 

řízení dle ustanovení § 103 OSŘ. Dalším nedostatkem podmínky řízení je 

nesplnění povinnosti zmocněnce prokázat se plnou mocí při prvním učiněném 

právním úkonu v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 OSŘ. Toto ustanovení je 

však pouze pořádkové povahy a plnou moc je možno předložit i později. Tyto 

nedostatky podmínek řízení je třeba odstranit vhodným opatřením soudu, 

např. výzvou soudu adresovanou zmocněnci či účastníkovi, aby ve stanovené 

lhůtě předložil bezvadnou plnou moc.92 Dodatečným předložením bezvadné plné 

moci je nedostatek průkazu zastoupení zhojen a jsou schváleny i ty úkony 

zmocněnce, k nimž došlo před podpisem plné moci.93 Pokud i přes výzvu soudu 

nedojde k odstranění výše uvedených nedostatků, může dojít až k zastavení řízení 

dle ustanovení § 104 OSŘ, to v případě, kdy návrh na zahájení řízení podal 

zástupce, jehož oprávnění nebylo prokázáno. V ostatních případech soud v řízení 

dále pokračuje a jedná přímo s účastníkem, jakoby žádného zmocněnce nebylo.94  

Současná právní úprava rozlišuje různé způsoby zániku plné moci. V první 

řadě prostá plná moc zaniká provedením úkonů, ke kterým byl zmocněnec 

oprávněn. Dle ustanovení § 28 odst. 6 OSŘ k zániku plné moci dochází rovněž 

právní mocí rozhodnutí, kterým bylo ukončeno řízení, pro které byla udělena. 

Toto ustanovení je ovšem dispozitivní povahy, takže v plné moci může být 

explicitně upraveno, že plná moc je platná i pro navazující řízení, např. řízení 

o mimořádných opravných prostředcích či exekuční řízení. Dále může plná moc 

zaniknout dle ustanovení § 28 odst. 2 OSŘ odvoláním ze strany zmocnitele, nebo 

výpovědí ze strany zmocněnce. Účinky tohoto ustanovení nastávají vůči soudu od 

okamžiku, kdy se o odvolání či výpovědi plné moci dozvěděl, tedy od chvíle, kdy 

mu byly oznámeny. Vůči ostatním účastníkům je odvolání nebo výpověď plné 

moci účinné od okamžiku, kdy jim tyto úkony oznámil soud. Advokát má 

povinnost po dobu 15 dnů od výpovědi plné moci (odstoupení od smlouvy 

o poskytování právních služeb) činit v řízení neodkladné úkony.95 Plná moc 

zaniká také smrtí zmocněnce nebo zmocnitele. V případě právnické osoby by 

                                                 
92 Usnesení Nejvyššího soudu  ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 733/2001. 
93 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 1996, sp. zn. 2 Cdon 1007/1996. 
94 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 175 a násl. 
95 Tato povinnost je upravena v ustanovení § 20 odst. 4 ZA. 
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k zániku plné moci došlo pouze v případě, kdy právnická osoba zanikne bez 

právního nástupce. Zvláštním případem zániku je plná moc udělená úpadcem, 

která zaniká dnem, kdy došlo k vyvěšení usnesení o prohlášení konkurzu na 

úřední desce soudu.96 

V ustanovení § 28 odst. 3 OSŘ je stanoveno, že v případě, kdy si účastník 

zvolí dalšího zmocněnce a současně nedojde k odvolání původní plné moci, platí, 

že tím dosavadní plnou moc vypověděl. Je však třeba porovnávat obsahy plných 

mocí, např. později udělená plná moc k nahlížení do spisu nemůže nahradit dříve 

udělenou procesní plnou moc.  

V souvislosti s touto fikcí výpovědi plné moci vyvstává zajímavá otázka, 

týkající se fungování správních evidenčních deníků a povahy tam založených 

dokumentů. V konkrétním případě soud prvního stupně usnesením zastavil řízení 

z toho důvodu, že podle jeho názoru advokát X, který v dané věci před soudem 

jednal na základě generální plné moci udělené dne 6. 10. 2008, pozbyl oprávnění 

zastupovat žalobce již před podáním žaloby. K tomuto závěru došel soud na 

základě generální plné moci udělené žalobcem advokátu Y, datované ke dni 

5. 11. 2008, která byla založena ve správním deníku vedeném u soudu prvního 

stupně. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání prostřednictvím advokáta X. 

Městský soud v Praze dospěl v usnesení ze dne 28. května 2010, vedeném pod 

sp. zn. 18 Co 240/2009 k názoru, že odvolání je důvodné. Generální moc udělená 

advokátu Y byla do spisu založena na pokyn soudce soudu prvního stupně 

z evidenčního rejstříku vedeného správou soudu podle ustanovení 

§ 255aa instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001, organizační 

a kancelářský řád pro okresní krajské a vrchní soudy. Sám advokát Y do spisu 

plnou moc nezaložil, ve věci neučinil jediný procesní úkol a neprojevil tak zájem 

do výše uvedeného řízení vstoupit, a ani žalobce soud v tomto řízení 

neinformoval, že ho bude v této věci namísto advokáta X zastupovat advokát Y. 

Soudu tedy nebyly oznámeny žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možno 

vyvodit, že došlo ke změně právního zastoupení dle ustanovení 

§ 28odst. 2, 3 OSŘ. Podle odvolacího soudu je evidenční rejstřík plných mocí, 

vedený správou soudu, pouze technickou správní pomůckou, která umožňuje 

právním zástupcům, aby v případě, že zastupují účastníka v konkrétním řízení 

                                                 
96 Viz. ustanovení § 252 odst. 1 InsZ. 
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před soudem, u kterého je originál či opis jejich generální plné moci založen, 

mohli do spisu založit pouze kopii a na originál plné moci, založený v rejstříku 

pouze odkázat. Evidenčnímu rejstříku nelze přikládat jiné právní účinky. Opačný 

názor by podle odvolacího soudu vedl k důsledku, že v každém jednotlivém řízení 

by byl soudce povinen prověřovat, zda v evidenčním rejstříku není založena plné 

moc jiného advokáta pro zastupování v daném řízení. Generální plná moc 

advokáta Y založená v evidenčním rejstříku tedy nemá účinky na všechna řízení 

projednávaná před určitým soudem, ve kterých vystupuje žalobce, ale má význam 

jen v těch řízeních, ve kterých advokát Y nebo žalobce na ni výslovně odkáže 

a projeví tak vůli, aby advokát Y jako jeho zmocněnec vystupoval. 
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4. Povinné zastoupení 

V této kapitole jsem se rozhodl pojednat o institutu povinného zastoupení 

advokátem, které je zcela běžným jevem v soudních řádech evropských států. 

Tzv. advokátský proces byl dříve upraven civilním soudním řádem ze dne 

1. Srpna 1895 č. 113 ř. z., který platil v českých zemích do poloviny 20. století. 

Povinné zastoupení bylo stanoveno již pro odvolací řízení.  

Po roce 1948 však bylo u nás povinné zastoupení zrušeno 

a znovuzavedeno bylo až zákonem č. 519/1991 Sb., který novelizoval OSŘ 

a zavedl povinné zastoupení v dovolacím řízení. Do 31. 12. 2002 bylo povinné 

zastoupení zavedeno i pro řízení o žalobách proti rozhodnutí správních orgánů dle 

tehdy platné úpravy části páté OSŘ.97 Povinné zastoupení advokátem je také 

vyžadováno dle ustanovení § 191b odst. 2 OSŘ v detenčním řízení. V tomto řízení 

musí být umístěný zastoupen opatrovníkem z řad advokátů, pokud si zástupce 

nezvolil samostatně. Jiným případem, kdy OSŘ vyžaduje povinné zastoupení 

advokátem, je řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Pokud 

vyšetřovaný nemůže být zastupován osobou blízkou, ustanoví mu soud za 

opatrovníka advokáta.  

Dále naše právo zná povinné zastoupení advokátem v trestním řízení, 

v řízení o kasační stížnosti dle soudního řádu správního98 a v řízení před ústavním 

soudem, která se ovšem neřadí mezi civilní řízení. 

Dle ustanovení § 30 odst. 1 ZÚS v řízení před Ústavním soudem musí být 

každá fyzická či právnická osoba, která je účastníkem či vedlejším účastníkem, 

zastoupena advokátem. Před ústavním soudem může mít každá osoba pouze 

jednoho zástupce, výjimkou je pouze řízení o ústavní žalobě pro velezradu proti 

prezidentu republiky, ve kterém má prezident republiky právo si zvolit jednoho 

nebo více obhájců, avšak alespoň jeden z nich musí být advokátem.99 Zajímavá je 

judikatura Ústavního soudu, který vykládá po změně rozhodovací praxe 

ustanovení § 30 odst. 1 ZÚS o povinném zastoupení takovým způsobem, že se 

                                                 
97 Hlava pátá OSŘ byla ke dni 31. 12. 2002 zrušena Nálezem Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, 
který byl publikován pod číslem č. 276/2001 Sb. 
98 Ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, stanoví, že stěžovatel musí 
být zastoupen advokátem; to 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. 
99 Ustanovení § 100 ZÚS. 
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toto povinné zastoupení vztahuje i na advokáty samotné. Původně Ústavní soud 

vykládal toto ustanovení tak, že smyslem nuceného zastoupení je, aby Ústavní 

soud nebyl neúměrně zatěžován nekvalifikovanými návrhy a nekvalifikovaným 

přístupem účastníků k jednání. V případech, kdy stěžovatelem byl advokát, který 

svojí profesí zaručoval naplnění účelu nuceného zastoupení v řízení před 

Ústavním soudem, tedy nebylo třeba, aby advokát jako stěžovatel byl v řízení 

zastoupen jiným advokátem, protože byl reprezentován zákonem stanoveným 

způsobem.100 V následujících letech došlo ke změně rozhodovací praxe a Ústavní 

soud nyní požaduje i povinné zastoupení advokáta advokátem, protože podle 

nového výkladu smyslem a účelem ustanovení § 30 odst. 1 ZÚS je stanovení 

obecné povinnosti být v řízení před Ústavním soudem kvalifikovaně zastoupen. 

Zastoupení je nutné bez rozdílu k druhu řízení před Ústavním soudem, jakož i bez 

rozdílu stupně právní kvalifikace účastníků. Ústavní soud požaduje povinné 

právní zastoupení advokátů, také kvůli zcela mimořádné závažnosti řízení před 

Ústavním soudem a chce jim zajistit nejenom právně kvalifikované uplatňování 

práv před Ústavním soudem, nýbrž i garantovat vyšší stupeň objektivity účastníků 

řízení při posuzování vlastního postavení, protože advokát ve vlastní věci 

samozřejmě často podléhá subjektivním dojmům.101 

4.1 Povinné zastoupení v dovolacím řízení 

Současnou právní úpravou je dle ustanovení § 241 OSŘ pro dovolací 

řízení vyžadováno povinné zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem, který 

je ovšem dovolatele oprávněn zastupovat pouze v rozsahu stanoveném NŘ. 

Podmínka zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem je splněna i tehdy, 

nejde-li o zastoupení na základě plné moci, nýbrž o zastoupení zákonné nebo na 

základě rozhodnutí soudu. Je ovšem vyloučeno, aby se advokát nechal zastoupit 

svým zaměstnancem nebo advokátním koncipientem jako substitutem. Důvodů, 

pro které právní úprava stanovila povinné zastoupení dovolatele v dovolacím 

řízení, je hned několik. Povinné zastoupení má jednak zabránit tomu, aby 

docházelo k podávání nekvalitně zpracovaných dovolání, zároveň jím má být 

zajištěno poskytnutí kvalitní právní pomoci dovolateli. Složitost dovolacího řízení 

totiž podle mého názoru přesahuje schopnosti osoby bez právnického vzdělání. 

                                                 
100 Viz. nález Ústavního soudu ze dne ze dne 29. 11. 1994, sp. zn. I.ÚS 89/1994. 
101 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21.05.1996, sp. zn. Pl.ÚS-st 1/96. 
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Povinné zastoupení dovolatele ovšem není bezvýjimečné. Je-li 

dovolatelem fyzická osoba, která získala právnické vzdělání, povinné zastoupení 

v dovolacím řízení nevyžaduje. Toto platí i v případě, kdy za právnickou osobu, 

stát či obec jedná její zaměstnanec, který má právnické vzdělání, a v případě, že 

dovolatelem je obec zastoupená státem, za kterou v řízení před soudem vystupuje 

zaměstnanec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s právnickým 

vzděláním. Právnickým vzděláním se rozumí vysokoškolské vzdělání získané 

řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na 

vysoké škole v České republice, dle judikatury také nostrifikované zahraniční 

vysokoškolské právnické vzdělání. 

Pokud dojde k podání dovolání dovolatelem, který není zastoupen, není 

tím naplněna podmínka řízení a soud se musí podle ustanovení § 104 odst. 2 OSŘ 

pokusit o její odstranění. V případě, kdy sám dovolatel podal dovolání a poté si 

zvolil advokáta nebo notáře, musí být původní podání zástupcem nahrazeno, 

doplněno nebo potvrzeno zástupcem. Soud tedy dovolatele vyzve, aby si ve 

stanovené lhůtě zvolil advokáta nebo notáře, nebo aby tyto osoby potvrdily či 

doplnily dovolání. Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud dovolací 

řízení v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 OSŘ usnesením zastaví. 

Pokud jde o rozsah povinného zastoupení dovolatele, nevládne v této 

otázce v odborné literatuře shoda. Část teorie102 se domnívá, že povinné 

zastoupení dovolatele se týká pouze podání dovolání v širším slova smyslu, 

tj. nejen podání samotného dovolání, ale i navazující podání, kterým se odstraňují 

vady dovolání, kterým se dovolání doplňuje, omezuje nebo mění rozsah dovolání 

či dovolací důvody. Případně zpětvzetí dovolání může ovšem účastník učinit sám. 

Tento názor je odvozován z toho, že dovolací soud zpravidla rozhoduje bez 

jednání a neprovádí se ani dokazování, avšak je z dikce ustanovení zákona obtížně 

vyvoditelný.103 Jiná část odborné literatury uvádí, že povinné zastoupení se 

vztahuje na sepsání dovolání i na zastoupení v celém dovolacím řízení.104 Podle 

těchto autorů je při jazykové interpretaci ustanovení § 241 odst. 1 OSŘ nutno 

přihlédnout zejména ke slovu dovolatel. Dovolatelem se totiž stává účastník až ve 

                                                 
102 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 1912 a násl. 
103 Hušek, J., Zastoupení advokátem (komerčním  právníkem) – dovolací řízení, Právo a podnikání 
č. 12, 1995. 
104 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2004,  
s. 467. 
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chvíli, kdy podal dovolání, a zůstává jím po celé dovolací řízení až do vydání 

konečného rozhodnutí dovolacího soudu.105 

Já sám osobně se přikláním k posléze uvedené variantě, protože se 

domnívám, že hlavním cílem úpravy povinného zastoupení v dovolacím řízení je 

poskytnutí co nejkomplexnější právní pomoci dovolateli v náročném dovolacím 

řízení a tohoto cíle je nejlépe dosaženo zastoupením v průběhu celého řízení. 

                                                 
105 Bulín, H. Advokát jako nucený zástupce dovolatele v občanském soudním řízení. Praha, 
Bulletin advokacie č. 5, 1996, s. 24. 
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5. Jednotlivé osoby způsobilé k zastupování účastníků 

V závěrečné kapitole se podrobně zaměřím na jednotlivé osoby, které jsou 

dle ustanovení § 25 až § 27 OSŘ oprávněny vystupovat jako zástupci účastníků 

řízení. Jedná se tedy o zmocněnce na základě plné moci. Nejčastěji by mělo 

v praxi docházet k zastupování fyzickými osobami, a to v první řadě advokátem, 

dále pak notářem, patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem. 

V ustanoveních § 26 a § 26a OSŘ jsou pak připuštěny výjimky, kdy účastník 

může být zastoupen i právnickou osobou, konkrétně odborovou organizací, jejímž 

je členem, Úřadem pro mezinárodní ochranu dětí, právnickou osobou zabývající 

se ochranou před diskriminací, právnickou osobou věnující se ochraně podle 

autorského zákona a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

vystupujícím v řízení za stát, který zastupuje obec. 

Procesní zástupce je tedy možno členit podle toho, jde-li o fyzickou osobu, 

či osobu právnickou. Druhou variantou rozdělení může být skutečnost, zda mohou 

osobu zastupovat neomezeně ve všech řízeních, nebo jsou určitým způsobem 

v zastupování omezeni. Pouze advokát je totiž oprávněn zastupovat účastníka 

neomezeně ve všech řízeních, proto bude postavení advokáta pochopitelně v této 

kapitole věnován nejobsáhlejší výklad. 

5.1 Advokát 

Zmocněncem účastníka civilního řízení může být na prvním místě 

advokát, kterého si zmocněnec může zvolit vždy. V  ustanovení § 25 OSŘ je 

stanoveno, že advokátu je možno udělit pouze procesní plnou moc, která 

opravňuje advokáta ke všem úkonům, to ovšem nevylučuje udělení plné moci 

pouze pro část řízení. Advokát má podle ustanovení § 25 odst. 2 OSŘ možnost 

nechat se zastoupit jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým 

zaměstnancem jako dalším zástupcem, tzv. substitutem.106 Substitutem může být 

i advokátní koncipient, který je zaměstnancem jiného advokáta. V případě 

substituce udělené koncipientovi nebo zaměstnanci advokáta je ovšem nutno brát 

                                                 
106 Toto oprávnění vyplývá i z ustanovení § 26 ZOA, které obdobně stanoví, že se v rámci svého 
pověření se advokát může dát zastoupit jiným advokátem a při jednotlivých úkonech právní 
pomoci rovněž zaměstnancem nebo advokátním koncipientem. 
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ohled na případy, kdy je zákonem stanoveno povinné zastoupení advokátem, např. 

v dovolacím řízení. 

Advokát je povinen při ustanovení advokátního koncipienta nebo svého 

zaměstnance postupovat v souladu s usnesením představenstva ČAK č. 6/1998 

Věstníku ze dne 8. 12. 1998, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního 

oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta. Podle 

čl. 4 tohoto usnesení může advokát ustanovit advokátního koncipienta svým 

zástupcem v civilním řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících 

právní praxe a před soudem krajským jako soudem prvního stupně i soudem 

odvolacím nejdříve po jednom roce právní praxe. 

5.1.1 Osoba advokáta, charakteristika a právní úprava advokacie 

Advokacie je v České republice upravena v zákoně 85/1996 Sb., 

o advokacii (dále jen „ZOA“). Za výkon advokacie je považováno poskytování 

právní pomoci (právních služeb) advokáty za podmínek stanovených v ZOA, a to 

způsobem tam uvedeným. Poskytováním právních služeb v rámci advokacie se 

rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních 

věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních 

rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. 

Při poskytování právní pomoci má advokacie výlučné postavení a je 

nezastupitelná, protože advokát může jako jediná osoba poskytovat právní služby 

ve všech věcech.107 

ZOA jsou upraveny předpoklady pro výkon advokacie, vyškrtnutí ze 

seznamu a pozastavení výkonu advokacie, způsob výkonu advokacie, práva 

a povinnosti advokátů, kárná odpovědnost a kárné řízení, problematika 

advokátních koncipientů, dále jím je zřízena Česká advokátní komora (dále jen 

„Komora“) a její orgány. 

Advokacie je svobodným povoláním a její samospráva je svěřena Komoře 

se sídlem v Praze. Komora je právnickou osobou a má následující orgány: sněm, 

představenstvo, předsedu Komory, kontrolní radu, kárnou komisi a zkušební 

komisi. Nejvyšším orgánem Komory je sněm, který volí členy představenstva, 

kontrolní rady a kárné komise. Právo účasti na sněmu, který je svoláván jednou za 

                                                 
107 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2004,  
s. 167 a násl. 



 
 

 45 

čtyři roky, má každý advokát. Představenstvo je výkonným orgánem Komory, má 

jedenáct členů a rozhoduje např. o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, o pozastavení 

výkonu advokacie a volí předsedu Komory. Předseda Komory jedná za Komoru 

ve všech věcech, důležitým oprávněním je např. určení advokáta podle ustanovení 

§ 18 odst. 2 ZOA. 

Disciplinární řízení108, které provádí nad advokáty kárná komise Komory, 

posiluje samosprávu advokacie. Kárná komise rozhoduje v tříčlenných kárných 

senátech, které projednávají kárné žaloby. Komise za kárná provinění ukládá 

kárná opatření, a to buď napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše 

stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem, 

dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let 

a vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Příklady kárných rozhodnutí Komory budou 

uvedeny v  kapitole, která pojednává o právech a povinnostech advokáta a jeho 

vztahu s klientem. 

Dle ustanovení § 4 ZOA je advokátem ten, kdo je zapsán v seznamu 

advokátů vedeném Komorou. Na základě žádosti zapíše Komora do seznamu 

každou osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům, získala 

vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti 

práva na vysoké škole v České republice nebo získala vzdělání v oblasti práva na 

vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána, anebo je-li toto vzdělání uznáno podle zvláštních 

právních předpisů, je bezúhonná, nebylo jí uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze 

seznamu advokátů, není v pracovním nebo ve služebním poměru109, složila 

advokátní nebo jinou srovnatelnou zkoušku110, zaplatila administrativní poplatek 

a složila slib. Počet advokátů tedy není zákonem nijak omezen (pro advokacii 

neplatí tzv. numerus clausus). Podle mého názoru je toto naprosto v pořádku, 

protože omezení počtu advokátů by mohlo vést k nepřípustnému omezení práva 

na právní pomoc zaručeného LZPS. 

Pokud advokát přestal splňovat zákonem vyžadované předpoklady, může 

být ze seznamu advokátů vyškrtnut, nebo může dojít k pozastavení jeho výkonu 

                                                 
108 Kárné řízení je upraveno v ustanoveních § 32 a násl. ZOA. 
109 Dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g, tedy s výjimkou zaměstnaného advokáta, pracovního 
poměru k ČAK a výkonu vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti. 
110 Za advokátní zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná 
soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná 
zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška a notářská zkouška a exekutorská zkouška. 
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advokacie. Jde tedy o významné oprávnění advokátní komory, která tím dbá na 

právní čistotu advokacie a náležitou odbornou kvalitu advokátů. Komora tedy 

vyškrtne např. advokáta, který zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, byl zbaven 

nebo omezen na způsobilosti k právním úkonům, kterému bylo uloženo kárné 

opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů, vůči kterému byl prohlášen konkurs, 

který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin a toho, kdo podal 

Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu. 

V ustanovení § 8b ZOA je upraveno pozastavení výkonu advokacie ze 

zákona. Mezi skutečnosti způsobující obligatorní pozastavení ze zákona patří 

např. vzetí do vazby nebo prohlášení konkurzu vůči advokátovi. Pozastavit výkon 

advokacie je ovšem na základě ustanovení § 9 ZOA možné i rozhodnutím 

Komory, v tomto případě se rozlišuje mezi pozastavením obligatorním 

a pozastavením fakultativním. Obligatorně Komora pozastaví výkon advokacie, 

pokud advokátovi vznikne pracovněprávní poměr, vykonává-li jinou činnost 

neslučitelnou s výkonem advokacie, nebo brání-li mu ve vykonávání advokacie 

po dobu delší čtyř měsíců jiná překážka. Fakultativně může Komora pozastavit 

výkon advokacie např., pokud byla na advokáta podána obžaloba v trestním 

řízení, po zahájení řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům nebo na návrh 

kárného žalobce, je-li proti advokátovi vedeno kárné řízení. Po dobu pozastavení 

výkonu advokacie není advokát oprávněn zejména poskytovat právní služby, 

zaniká také jeho členství v orgánech Komory a do těchto orgánů nemůže být ani 

zvolen. Pozastavení zaznamená Komora v seznamu advokátů bez odkladu, 

nejpozději však do jednoho měsíce poté, co se o něm dozvěděla (v případě 

zákonných důvodů), nebo od té doby, kdy se rozhodnutí Komory o pozastavení 

výkonu advokacie stalo vykonatelným. 

Advokáti poskytují v souladu s ustanovením § 3 ZOA právní služby ve 

všech věcech, jsou nezávislí a vázaní pouze právními a stavovskými předpisy, 

v jejich mezích též příkazy klienta. Advokát může advokacii vykonávat 

samostatně, společně s jinými advokáty jako účastník sdružení, jako společník 

obchodní společnosti nebo v zaměstnaneckém poměru. Současně může advokát 

vykonávat advokacii pouze v jedné z těchto forem. Advokacii advokáti 

vykonávají pod svým evidenčním číslem a při jejím výkonu musí používat 

označení „advokát“. 
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V případě, že advokát vykonává advokacii samostatně, jsou všechna práva 

a povinnosti přímo spojená s jeho osobou. Klientům odpovídá osobně za řádné 

poskytování právních služeb a ručí celým svým majetkem za škodu, kterou 

v souvislosti s výkonem advokacie klientovi způsobí. 

Pokud advokáti vykonávají advokacii jako účastníci sdružení podle 

ustanovení § 829 OZ, vyžaduje ZOA pro založení tohoto sdružení nad rámec 

úpravy v OZ obligatorní uzavření písemné smlouvy. Účastníky tohoto sdružení 

mohou být pouze advokáti, kteří jsou povinni následně vykonávat advokacii pod 

společným jménem a ve společném sídle. Majetek, který účastníci sdružení 

výkonem advokacie nabudou, náleží do jejich spoluvlastnictví, není-li smlouvou 

o sdružení stanoveno jinak.111 

Dále mohou advokáti vykonávat advokacii jako společníci veřejné 

obchodní společnosti, komanditní společnosti, nebo společnosti s ručením 

omezeným, avšak předmětem podnikání takové společnosti může být pouze 

výkon advokacie, jejími společníky mohou být pouze advokáti. Pokud jde 

o veřejnou obchodní společnost, předmětem její činnosti může navíc být i výkon 

činnosti insolvenčního správce. Advokát může vykonávat advokacii jako 

společník teprve po svém zápisu do obchodního rejstříku a po zápisu splacení 

vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku. Jednatelem společnosti 

s ručením omezeným může být jmenován pouze některý z jejích společníků. 

Vyškrtnutím ze seznamu advokátů účast společníka ve společnosti zaniká 

a vzniká mu právo na vyplacení vypořádacího podílu. Samozřejmě platí výše 

uvedené pravidlo, že advokát, vykonávající advokacii jako společník společnosti, 

nemůže advokacii vykonávat samostatně, ve sdružení, jako společník jiné 

společnosti, nebo v pracovním poměru.112 

Poslední formou je výkon advokacie v pracovním poměru k jinému 

advokátovi nebo ke společnosti. Advokát může být zaměstnancem pouze jednoho 

advokáta nebo jedné společnosti a nesmí zaměstnat jiného advokáta nebo 

koncipienta. Zaměstnaný advokát vykonává advokacii jménem svého 

zaměstnavatele a na jeho účet, pouze se souhlasem zaměstnavatele je oprávněn 

vykonávat advokacii i vlastním jménem a na jeho účet. Škoda způsobená 

zaměstnaným advokátem zaměstnavateli při poskytování právních služeb je 

                                                 
111 Sdružení advokátů je upraveno v ustanovení § 14 ZOA. 
112 Tato forma výkonu advokacie je upravena v ustanovení § 15 ZOA. 
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škodou způsobenou při plnění pracovních úkolů a zaměstnaný advokát za tuto 

škodu zaměstnavateli odpovídá podle zákoníku práce.113 

5.1.2 Práva a povinnosti advokáta, vztah advokáta a klienta 

Práva a povinnosti advokáta jsou upraveny zejména v hlavě třetí ZOA 

a dále ve stavovských předpisech114, tato práva a povinnosti charakterizují 

zároveň vztah advokáta a klienta. Mezi základní principy, na kterých je tento 

vztah založen, patří vzájemná důvěra, ochrana práv a oprávněných zájmů klienta, 

mlčenlivost advokáta, informační povinnost, zákaz střetu zájmů advokáta 

a klienta, odpovědnost advokáta za škodu a právo advokáta na odměnu za 

poskytování právních služeb. 

Důvěra je podle mého názoru jedním z klíčových prvků vztahu advokáta 

a klienta, protože bez vzájemné důvěry a porozumění mnohdy nebude zastoupení 

příliš úspěšné, protože zastoupený často advokáta musí vpustit do intimní sféry 

svého života a naopak advokát musí mít důvěru v informace, které mu klient 

sděluje. Proto jsou také smlouvy o poskytování právních služeb řazeny mezi 

tzv. fiduciární smlouvy.115 Ztráta důvěry může být tedy důvodem pro výpověď 

smlouvy o poskytování právní pomoci116, konkrétním důvodem může být např. to, 

že advokát zjistí, že mu klient vědomě lže nebo mu navrhuje provedení 

zfalšovaných důkazů. Podle Etického kodexu však pravdivost nebo úplnost 

skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho 

souhlasu ověřovat, může jej ovšem upozornit na možnost odstoupení od smlouvy. 

Další významnou zásadou je v ustanovení § 16 ZOA uvedená povinnost 

advokáta chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho 

pokyny, ty ovšem nesmí být v rozporu se zákonnými nebo stavovskými předpisy. 

Pokud se advokát neřídí pokyny klienta, jedná se o kárné provinění. Právní pomoc 

musí poskytovat kvalifikovaně, včas a je povinen využít všechny prostředky, které 

pokládá v daném případě za prospěšné, musí ovšem jednat čestně a dodržovat 

takový postup, který nesnižuje důstojnost advokátního stavu. 

                                                 
113 Postavení zaměstnaného advokáta je upraveno v ustanovení § 15 ZOA. 
114 Dále jsou práva a povinnosti advokátů upraveny v Usnesení představenstva Komory1/1997, 
kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (dále 
jen „Etický kodex“). 
115 Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, 
s. 46. 
116 Viz. ustanovení § 20 odst. 2 ZOA. 
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Přímo ze zásady důvěry plyne i povinnost mlčenlivosti advokáta uvedená 

v ustanovení § 21 ZOA, protože kdyby jí nebylo, tak by těžko mohl advokát 

získat důvěru klienta. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny skutečnosti, 

o kterých se při poskytování právních služeb advokát dozvěděl, a není omezena 

pouze na dobu poskytování právních služeb, klient má tedy jistotu, že všechny 

informace, které v daném řízení advokátu sdělil, vůči němu nebudou nikdy 

zneužity. Pokud by zástupce porušil mlčenlivost, poškodil by tím práva klienta 

a jeho zastupování by ztratilo smysl. Negativní stránkou povinnosti mlčenlivosti 

je možnost, že advokát může napomáhat trestné činnosti a bránit snaze o její 

odhalení, např. v případě praní špinavých peněž či daňových úniků. Povinností 

mlčenlivosti ovšem není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání 

trestného činu. 

Mlčenlivost zaniká v případě, že advokát je mlčenlivosti klientem, nebo po 

jeho smrti jeho právním nástupcem výslovně zproštěn. Advokát nemá povinnost 

mlčenlivosti ve vztahu ke koncipientovi a dalším osobám, které pověřuje 

provedením jednotlivých úkonů právních služeb. Dalším případem možného 

prolomení mlčenlivosti je řízení dle ustanovení § 200j a násl. OSŘ, kterým je 

umožněno nahrazení souhlasu zástupce Komory k seznámení se s obsahem listin, 

které mohou obsahovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti 

advokáta. 

Informační povinnost vůči klientovi je zakotvena v ustanovení 

čl. 9 Etického kodexu, kde je stanoveno, že advokát je povinen klienta 

informovat, jak postupuje vyřizování věci, poskytovat potřebná vysvětlení 

a podklady potřebné pro zvážení dalších příkazů klientem. Je tedy nutné, aby 

advokát v určitých případech po objektivním zhodnocení skutkového stavu 

doporučil klientovi smírné řešení sporu, případně řízení ani nezahajovat. Pokud 

advokát neplní informační povinnost, jedná se o závažné porušení povinnosti 

advokáta, a tedy kárné provinění, např. jestliže od klienta převezme zálohu, pak je 

nečinný a na urgence klienta neodpovídá, nebo mu podává vědomě nepravdivé 

informace.117 Kárného provinění se dopouští i advokát, který se nezúčastní 

jednání u soudu, aniž by k tomuto postupu zjistil stanovisko klienta a v důsledku 

toho provede úkon, který si klient nepřál, např. omluvu z jednání.118 

                                                 
117 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 8. 1. 1999 sp. zn. K 10/97. 
118 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 10. 11. 2000, sp. zn. K 14/98. 
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Dalším důležitým prvkem vztahu advokáta a klienta je zákaz střetu zájmů, 

tedy pravidlo, že advokát smí ve sporu zastupovat pouze jednu stranu. Toto 

zdánlivě jasné pravidlo ovšem v praxi může být někdy i nechtěně porušeno, 

a advokát si proto musí dát velice dobrý pozor, zdali přijetím zastoupení nového 

klienta nedochází právě ke střetu zájmů s jiným klientem. Zejména ve velkých 

advokátních kancelářích jsou tyto kolize podle mého názoru poměrně běžné, 

a proto se před přijetím nového klienta zpravidla provádí tzv. „conflict check“. 

Pokud ke konfliktu zájmů skutečně dojde, je advokát podle ustanovení 

§ 19 ZOA povinen odmítnout právní služby ihned, jakmile se o střetu dozví. 

V případě, že je již uzavřena smlouva o právní pomoci, je povinen od ní 

neprodleně odstoupit. Totéž platí samozřejmě i v případě, kdy je ve věci 

zainteresován sám advokát nebo osoba jemu blízká. Pokud advokát i přesto 

neodmítne poskytnutí právní pomoci proti vlastnímu klientovi, jde o hrubé 

porušení povinnosti advokáta a porušení základních etických principů 

advokacie.119 Právě střet zájmů je častým předmětem disciplinárních řízení, 

příkladem závažného porušení povinnosti advokáta a velice bizarním střetem 

zájmů byl případ, kdy advokát přijal obhajobu klienta obviněného z vraždy, ačkoli 

v dědickém řízení po zavražděném zastupoval poškozené.120 

Podle ustanovení § 24 ZOA odpovídá advokát klientovi za škodu, kterou 

mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, tato soukromoprávní 

odpovědnost nastává i v případě, kdy byla škoda způsobena jeho zástupcem nebo 

jeho zaměstnancem. Liberačním důvodem je pouze situace, kdy advokát prokáže, 

že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm 

lze požadovat. Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, 

musí být pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn, minimální limit pojistného 

plnění je stanoven Komorou, která také sjednává hromadné pojištění všech 

advokátů zapsaných v seznamu advokátů vedeném Komorou, kteří vykonávají 

advokacii samostatně nebo jako účastníci sdružení. Advokáti jsou ovšem 

oprávněni uzavřít pojistnou smlouvu i samostatně. V případě advokáta, který 

vykonává advokacii jako společník společnosti, za škodu vzniklou při 

poskytování právních služeb odpovídá společnost, která musí být po celou dobu 

                                                 
119 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 12. 11. 1996 sp. zn. K 87/96. 
120 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 10. 11. 2000 sp. zn. K 106/00. 



 
 

 51 

své existence pojištěna. Advokáti dále podléhají i odpovědnosti disciplinární, 

o které bylo pojednáno výše, a samozřejmě i odpovědnosti trestní. 

Za tato omezení a zvýšenou odpovědnost náleží advokátu jeho základní 

právo uvedené v § 22 ZOA vykonávat advokacii za odměnu, od klienta může 

žádat přiměřenou zálohu na poskytování právních služeb. Byl-li advokát 

ustanoven, hradí jeho odměnu stát. Způsob a určení odměny a náhrad advokáta 

stanoví advokátní tarif.121 

Nejčastěji je odměna advokáta stanovena smluvně, mezi stranami tedy 

dojde ke sjednání částky, za niž bude právní služba poskytnuta. Může jít 

o paušální částku, úkonovou nebo časovou odměnu. Pouze v případech, kdy není 

dohodnuta smluvní odměna, se postupuje na základě advokátního tarifu, kde je 

určena výše odměny za jeden úkon právní služby a podle druhu právní služby, 

které advokát vykonal. Zvláštním druhem odměny je odměna podílová, která je 

rozšířena zejména v USA. Podstata podílové odměny spočívá v odvození odměny 

podílem z předmětu věci, nebo podílem z výsledku řízení. Někdy je podrobována 

kritice s tím, že advokát je natolik motivován k úspěchu, že může pro vítězství 

přistoupit i k nevhodným praktikám. Na druhou stranu je ovšem pravda, že velké 

množství časově náročných sporů s nejistým výsledkem by bez této formy 

odměny vůbec neproběhlo. Odměna ovšem i v tomto případě musí být přiměřená. 

Stanovení odměny advokátním tarifem ovšem nesmí být zaměněno za 

případ, kdy o výši odměny za zastupování účastníka rozhoduje soud při 

rozhodování o náhradě nákladů řízení. Pro její určení je v tomto případě 

rozhodující peněžitá částka, která je předmětem řízení nebo druh projednávané 

věci.122 

Podle ustanovení § 19 ZOA je advokát povinen odmítnout poskytnutí 

právních služeb například z důvodu, že poskytl již služby jiné osobě, jejíž zájmy 

jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, nebo je zde rozpor zájmů advokáta 

a klienta. Vyjdou-li tyto důvody dodatečně najevo, je povinen odstoupit od 

smlouvy o poskytování právních služeb. Advokát také může zastupování 

                                                 
121 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
122 Stanoveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální 
sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě 
nákladu v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 
č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
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vypovědět, pokud došlo k narušení důvěry mezi ním a zastoupeným, zastoupený 

neposkytuje potřebnou součinnost, nebo bez vážného důvodu nesložil přiměřenou 

zálohu na odměnu advokáta. V případě, že advokát odstoupil od smlouvy, je 

přesto povinen 15 dnů ode dne, kdy oznámil zastoupenému odstoupení od 

smlouvy, činit všechny neodkladné úkony, které zabrání tomu, aby klient utrpěl 

újmu. Advokát je dále oprávněn odmítnout poskytnutí právních služeb, pokud 

nebyl ustanoven soudem podle ustanovení § 30 OSŘ, nebo určen Komorou 

k poskytnutí právní pomoci.123 

5.1.2.1 Ustanovení advokáta Komorou 

Vztah mezi advokátem a klientem může vzniknout také na základě určení 

Komorou. Zákonná úprava je obsažena v ustanovení § 18 odst. 2 ZOA, který 

stanoví, že každý, kdo se nemůže domoci poskytnutí právních služeb, má právo 

požádat Komoru, aby mu advokáta určila. V téže věci však může být žadateli 

určen advokát pouze jednou. Komora ve svém rozhodnutí přesně vymezí věc 

i rozsah služeb, které je advokát povinen žadateli právní služby poskytnout. 

Komora může dále určit, že právní služby budou poskytnuty bezplatně, nebo za 

sníženou odměnu, pokud to odůvodňují příjmové a majetkové poměry žadatele, 

toto je žadatel povinen sám prokázat. 

Určený advokát je povinen žadateli za podmínek stanovených 

v rozhodnutí komory právní služby poskytnout. To ovšem neplatí v případech, 

kdy jsou dány důvody pro povinné odmítnutí poskytnutí právních služeb, nebo 

jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva, o tomto advokát 

písemně vyrozumí žadatele a Komoru. Určení advokáta Komorou nenahrazuje 

plnou moc vyžadovanou zvláštními právními předpisy, nezakládá právní vztah 

zástupce a zastoupeného, ale je pouze příkazem Komory konkrétnímu advokátovi 

k poskytnutí právní služby.124 Mezi klientem a určeným advokátem tedy musí 

dojít k udělení procesní plné moci.125 Ve věcech, v nichž byl advokát Komorou 

                                                 
123 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 151 a násl. 
124  Srovnej např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 83/2003: „Určení 
advokáta opatřením Komory  podle § 18 odst. 2 ZOA samo o sobě zastoupení dovolatele 
v dovolacím řízení nedokládá; listinou způsobilou toto zastoupení osvědčit je i v tomto případě 
plná moc“.   
125 Ježek, V. Právní povaha určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii. Praha : Bulletin 
advokacie č. 8, 1999, s. 11. 
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určen, musí postupovat se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních 

klientů.126 

Komora určení advokáta zruší, pokud v průběhu poskytování právních 

služeb určeným advokátem pominou důvody, na základě kterých byl advokát 

Komorou určen. Advokát je povinen po dobu 15 dnů od zrušení jeho určení činit 

veškeré neodkladné úkony, aby klient neutrpěl újmu na svých právech. 

5.1.3 Advokátní koncipient 

Advokátním koncipientem je každý, kdo je zapsán v seznamu advokátních 

koncipientů vedeném Komorou. Do seznamu je zapsána osoba za stejných 

podmínek jako advokát, samozřejmě s výjimkou složení advokátní zkoušky 

a tříleté praxe. Komora žadatele zapíše do seznamu koncipientů na základě jeho 

písemné žádosti ke dni uvedenému v této žádosti, tento den ovšem nesmí 

předcházet dni vzniku pracovního poměru vůči advokátovi nebo společnosti. 

Zápis do seznamu koncipient prokazuje průkazem advokátního koncipienta 

vydaným Komorou. 

Koncipient u advokáta nebo společnosti vykonává právní praxi, jejímž 

cílem je získat pod vedením a dohledem advokáta znalosti a osvojit si zkušenosti 

potřebné k výkonu advokacie. Koncipient je také povinen absolvovat vzdělávací 

akce stanovené komorou jako součást právní praxe, které se považují za výkon 

práce. Advokátní koncipient má právo, aby mu jeho zaměstnavatel umožnil 

alespoň jednoměsíční přípravu na advokátní zkoušku a umožnil mu vykonat 

právní praxi u jiného advokáta, soudu, notáře, státního zástupce, daňového 

poradce v maximální délce šesti měsíců.127 

Koncipient má ve vztahu ke klientům stejná práva a povinnosti jako 

advokát, zejména je povinen chránit práva a oprávněné zájmy klienta, jednat 

čestně a svědomitě, nesnižovat důstojnost advokacie a zachovávat povinnost 

mlčenlivosti. Ohledně kárného provinění, vyškrtnutí ze seznamu advokátních 

koncipientů, nebo pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta se 

použijí přiměřeně ustanovení týkající se advokátů. 

                                                 
126 Tuto povinnost ukládá čl. 6 odst. 2 Usnesení představenstva Komory č. 1/1997 Věstníku, 
tzv. Etický kodex. 
127 Podrobně je výchova koncipientů upravena v Usnesení představenstva České advokátní komory 
ze dne 10. března 1998 č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším 
vzdělávání advokátů. 
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Koncipient se stane advokátem po složení advokátní zkoušky, kterou může 

vykonat po nejméně tříleté právní praxi advokátního koncipienta, pokud splní 

další podmínky stanovené ZOA. Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též 

např. praxe soudce, státního zástupce, notáře, justičního čekatele, právního 

čekatele, notářského kandidáta, notářského koncipienta, exekutora, exekutorského 

kandidáta, exekutorského koncipienta, asistenta soudce a asistenta státního 

zástupce.128 Ohledně omezení substitučního oprávnění advokáta vůči 

koncipientům již bylo pojednáno výše.129 

5.2 Notář 

V ustanovení § 25a OSŘ je stanoveno, že účastník se může na základě 

procesní plné moci, tj. plné moci, kterou není možno nijak omezit, nechat 

zastupovat v civilním řízení též notářem. Oprávnění notáře k zastupování 

účastníka je možné pouze v rozsahu stanoveném ustanovením § 3 NŘ a je tedy 

značně užší než v případě advokáta. Notář je stejně jako advokát oprávněn se 

nechat zastoupit jiným notářem, případně notářským kandidátem nebo notářským 

koncipientem, kteří mohou být i zaměstnanci jiného notáře. Toto je ovšem 

vyloučeno v případech, kdy OSŘ stanoví povinné zastoupení přímo notářem, 

např. v dovolacím řízení.130 

5.2.1 Osoba notáře, charakteristika a právní úprava notářství 

Základem právní úpravy notářství je zákon č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti. Tímto zákonem je stanoven rozsah notářské činnosti, podmínky 

pro jmenování notářem, institut notářského úřadu, podmínky pro pracovníky 

notáře, kárné řízení a další. 

NŘ zřizuje rovněž notářské komory, které mají sídla v obvodech krajských 

soudů, a sdružují všechny notáře ve svém obvodu. Dále je zřízena Notářská 

komora České republiky se sídlem v Praze, která sdružuje všechny notářské 

komory. 

                                                 
128 http://www.cak.cz [online]. 1. září 2009 [cit. 2010-08-04]. Advokátní koncipient - práva 
a povinnosti. Dostupné z WWW: <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=303> 
129 Viz. usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon 
substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců  advokáta. 
130 David, L. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009,  
s. 100 a násl. 
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V případě notářů platí na rozdíl od advokacie tzv. numerus clausus, notářů 

je tedy uzavřený počet, stejný jako je počet notářských úřadů zřizovaných 

ministerstvem spravedlnosti. Rozvržení notářských úřadů je ministerstvem určeno 

pevně, aby úřady byly rozloženy rovnoměrně po celém území. Notářský úřad je 

souborem pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem, které jsou 

trvale spojeny s místem výkonu této činnosti. Notářskou činností se rozumí 

sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných 

skutečností a prohlášení, úschovy listin nebo peněz a vydávání stejnopisů, opisů, 

výpisů a potvrzení. V této notářské činnosti je notář nezastupitelný.131 Dále může 

notář vykonávat funkci správce dědictví, insolvenčního správce, předběžného 

insolvenčního správce a poskytovat právní pomoc.132 

Notářem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje 

požadavky stanovené zákonem, tj. je občanem České republiky, plně způsobilá 

k právním úkonům, má ukončené vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě 

vysoké školy se sídlem v České republice, bezúhonná, vykonala alespoň pětiletou 

notářskou praxi a složila notářskou zkoušku. Po složení notářské zkoušky se notář 

stává notářským kandidátem, protože pro notáře platí výše uvedený numerus 

clausus. Notářem se kandidát stane až na základě jmenování ministrem 

spravedlnosti na návrh Notářské komory České republiky po vítězství v konkurzu 

na obsazení volného notářského úřadu. Zákonná úprava obsahuje též jednu 

zdánlivou nelogičnost. Je stanoveno, že notářským kandidátem se může 

koncipient stát poté, co složí po třech letech praxe notářské zkoušky, zatímco 

notářem může být jen ten kandidát, který absolvoval pětiletou praxi. Podle mého 

názoru za touto zákonnou úpravou stojí snaha zákonodárce o to, aby nedocházelo 

k prodlevám při obsazování notářských úřadů spojeným s vykonáním notářské 

zkoušky u kandidátů, kteří splňují podmínku pětileté notářské praxe. Proto je 

podle mého názoru umožněno notářskou zkoušku složit již po 3 letech praxe. 

 

                                                 
131 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2004, 
s. 175 a násl. 
132 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 157. 
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5.2.2 Řízení, ve kterých může notář účastníka zastupovat 

Notář může na rozdíl od advokáta účastníka zastupovat pouze v rozsahu 

jeho oprávnění stanovených podle ustanovení § 3 NŘ. Notář je tedy oprávněn 

účastníky zastupovat, jde-li o řízení podle části páté OSŘ, tj. o řízení ve věcech, 

o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, ovšem pouze tehdy, jde-li o věc, která 

souvisí s notářskou činností (viz výše). Dále je zastoupení notářem možné 

v určitých nesporných řízeních podle ustanovení § 175a až § 200e OSŘ, např. 

v řízení o dědictví, pokud v něm notář nevykonává funkci soudního komisaře, 

v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, o úschovách, o umoření listin, 

o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého a další. I v těchto 

řízeních je nutná souvislost s notářskou činností. Notář je také oprávněn 

zastupovat účastníka v souvislosti se správou jeho majetku, pokud ji pro něj 

vykonává. Notář může zastupovat účastníka řízení i v dovolacím řízení. Odměna 

notáře za zastupování účastníka se určuje dle advokátního tarifu, protože v tomto 

případě jde o právní pomoc, nikoli o činnost notáře, na kterou se vztahuje zvláštní 

právní předpis.133 

Při zastupování účastníka je notář vázán zákonem, dalšími právními 

předpisy a pokyny klienta, pokud je pokyn klienta v rozporu s právními předpisy, 

musí notář provedení takového pokynu odmítnout. Vázanost pokyny klienta 

představuje významnou odlišnost od případu, kdy vykonává notářskou činnost, při 

které není pokyny klienta vázán vůbec. Notář je dle zákona povinen zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při poskytování právní pomoci dozví, 

a odpovídá klientovi za škodu, a to i tehdy, pokud ji způsobil pracovník notáře. 

Pro tento případ je dle ustanovení §57 NŘ povinen uzavřít pojištění. 

Právní vztah mezi notářem a zastoupeným vzniká na základě smlouvy 

o poskytnutí právní pomoci. Notář může od této smlouvy odstoupit, pokud došlo 

k narušení důvěry mezi ním a zastoupeným, zastoupený neposkytuje potřebnou 

součinnost, nebo bez vážného důvodu nesložil přiměřenou zálohu na odměnu 

notáře. V případě, že notář odstoupil od smlouvy, je povinen 15 dnů ode dne, kdy 

oznámil zastoupenému odstoupení od smlouvy, učinit všechny neodkladné úkony. 

Notář je povinen dle ustanovení §54 NŘ odmítnout zastupování účastníka, 

                                                 
133 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců 
dědictví. 
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případně vypovědět dohodu o poskytování právních služeb, pokud již v dané věci 

poskytl právní služby jinému, nebo jsou jeho zájmy v rozporu se zájmy klienta. 

5.3 Patentový zástupce 

Dle ustanovení § 25b OSŘ může být účastník v řízení zastoupen 

patentovým zástupcem, který jej ovšem může zastupovat pouze v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně 

zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

5.3.1 Osoba patentového zástupce a rozsah zastoupení 

Patentovým zástupcem je osoba zapsaná v seznamu patentových zástupců 

vedeném Komorou patentových zástupců České republiky. Jde tedy o svobodné 

povolání. Komora zapíše do rejstříku patentových zástupců každého, kdo je plně 

způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, získal potřebné vysokoškolské 

vzdělání, vykonal alespoň tříletou praxi, odbornou zkoušku a složí do rukou 

předsedy komory slib.134 Zákon potřebné vysokoškolské vzdělání nijak 

nespecifikuje, ale nejvhodnější vzdělání bude zřejmě právnické nebo ekonomické. 

Předmětem činnosti patentového zástupce je poskytování odborné pomoci 

fyzickým a právnickým osobám ve věcech průmyslového vlastnictví, tedy 

zastupovat je před soudy, Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými správními 

orgány. 

Patentový zástupce tedy může zastupovat klienta pouze v řízeních 

týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména se jedná o patentování vynálezů, 

zápis ochranných známek, označení původu výrobku, průmyslových a užitných 

vzorů. Zastoupení patentovým zástupcem je přípustné pouze v řízení před soudem 

prvního stupně a odvolacím soudem, v dovolacím řízení je zastupování 

patentovým zástupcem vyloučeno. Patentovému zástupci je možno udělit jak 

procesní, tak i prostou plnou moc. 

5.3.2 Práva a povinnosti patentového zástupce 

Práva a povinnosti patentových zástupců jsou upraveny v ustanoveních 

§ 34 až § 45 výše citovaného zákona. Patentový zástupce je vázán právními 
                                                 
134 Viz. ustanovení § 8 zákona č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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předpisy a v zákonných mezích též pokyny klienta, dále je povinen chránit práva 

a oprávněné zájmy klienta, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny 

zákonné prostředky a činit vše, co podle svého přesvědčení a pokynů klienta 

pokládá pro něj za prospěšné. Patentový zástupce je povinen zachovávat 

mlčenlivost, zprostit této povinnosti jej může pouze zastoupený. 

Patentový zástupce odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil 

v souvislosti s výkonem činnosti, pro tyto případy musí mít před zahájením 

činnosti uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

poskytováním služeb patentového zástupce. 

Patentový zástupce je povinen odmítnout poskytnutí služeb patentového 

zástupce například z důvodu, že by poskytnutím služeb došlo ke spáchání 

trestného činu, poskytl-li již služby jiné osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se 

zájmy zastoupeného, nebo je zde rozpor zájmů patentového zástupce a klienta. 

Vyjdou-li tyto důvody dodatečně najevo, je povinen odstoupit od smlouvy 

o poskytování právních služeb patentového zástupce, která je smluvním základem 

právního vztahu patentového zástupce a klienta. Patentový zástupce také může 

zastupování vypovědět, pokud došlo k narušení důvěry mezi ním a zastoupeným, 

zastoupený neposkytuje potřebnou součinnost, nebo bez vážného důvodu nesložil 

přiměřenou zálohu na odměnu patentového zástupce. V případě, že patentový 

zástupce odstoupil od smlouvy, je povinen 15 dnů ode dne, kdy oznámil 

zastoupenému odstoupení od smlouvy, učinit všechny neodkladné úkony. 

Patentový zástupce se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným 

patentovým zástupcem, avšak toto zastoupení není možné proti vůli zmocnitele. 

Dále může jednotlivými úkony pověřit svého asistenta nebo svého 

zaměstnance.135 Patentový zástupce poskytuje svoje služby zásadně za odměnu, 

která je stanovena na základě na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní 

tarif. 

5.4 Právnické osoby a správní orgány jako zástupci účastníků 

V občanském soudním řízení by jako zástupci účastníků měly primárně 

vystupovat fyzické osoby, přesto OSŘ v ustanovení § 26 stanoví, že účastníci 

mohou být v určitých případech zastoupeni právnickými osobami. Konkrétně jde 

                                                 
135 Viz. ustanovení § 39 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona 
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. 
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o zastupování odborovou organizací, Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu 

dětí, právnickou osobou zabývající se ochranou před diskriminací a právnickou 

osobou věnující se ochraně práv podle autorského zákona. Toto zastoupení je tedy 

omezené, a to jak ve výběru právnické osoby, tak i v předmětu řízení, ve kterém 

mohou tyto právnické osoby účastníka zastoupit. Zvláštní ustanovení § 26a OSŘ 

dále stanoví, že stát je oprávněn zastoupit obec, za stát v řízení vystupuje Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 

dětí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nejsou právnickými 

osobami, ale jsou správními orgány. Pro zjednodušení jsou zařazeny do této 

kapitoly mezi právnické osoby, dále o nich v rámci tohoto obecného úvodu budu 

mluvit jako o právnických osobách. 

Právnickým osobám může být v řízení udělena jak plná moc procesní, tak 

i plná moc prostá, výjimkou je Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, kterému může být udělena pouze procesní plná moc. Tyto osoby 

nemají možnost substituce. Oprávnění k zastupování účastníka jsou tyto osoby 

povinny doložit soudu již při prvním úkonu, který ve věci činí, tato povinnost je 

ovšem pouze pořádkové povahy. 

Tyto právnické osoby samozřejmě nemohou zastupovat dovolatele při 

podání dovolání, avšak zastupování jiných účastníků dovolacího řízení vyloučeno 

není. 

Za právnické osoby v řízení vystupují v souladu s ustanovením 

§ 26 odst. 5 OSŘ statutární orgány, předseda či člen statutárního orgánu, 

zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, vedoucí jejich odštěpného závodu 

nebo organizační složky a další osoby uvedené v ustanovení § 21 OSŘ.  

5.4.1 Odborová organizace 

V ustanovení § 26 odst. 1 OSŘ je stanoveno, že člen odborové 

organizace136 může být v řízení zastoupen touto odborovou organizací, toto 

zastoupení je ovšem vyloučeno v obchodních věcech. Účastník musí organizaci 

udělit plnou moc pro zastupování a členství v odborové organizaci musí být před 

soudem prokázáno. Organizace nesmí v řízení zastupovat svého zaměstnance, 

který zároveň není jejím členem, nebo osobu, jejíž členství bylo v průběhu řízení 

                                                 
136 Sdružování do odborových organizací se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
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ukončeno. Za zastoupení účastník odborové organizaci neplatí, protože je plátcem 

příspěvků na její činnost. 

Speciálním k úpravě v OSŘ je ustanovení § 20 odst. 2 InsZ, které stanoví, 

že odborová organizace může v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech 

zastupovat dlužníkova zaměstnance, jde-li o uplatňování jeho pracovněprávních 

pohledávek. V těchto případech je rozšířena možnost zastupování odborovou 

organizací na všechny zaměstnance dlužníka, a není zde tedy nutná podmínka 

jejich členství v odborové organizaci. Odborovou organizací, která je oprávněna 

k zastupování zaměstnanců, se zde rozumí jakákoli odborová organizace, tedy 

nejenom ta, která působí v podniku dlužníka.137 

V praxi se ovšem vyskytly i případy, kdy jako zástupci vystupovaly 

organizace, které sice ve svém názvu pojem „odborový“ obsahovaly, ovšem 

o skutečné odborové organizace se nejednalo a ani OSŘ pojem nedefinuje, je tedy 

nutné tento pojem blíže objasnit. Při definici je nutno vycházet z pojmu koaliční 

svobody dle ustanovení článku 27 LZPS, kde je stanoveno, že každý má právo 

svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních 

zájmů. Pojem odborové organizace, který je v tomto ustanovení LZPS také použit, 

zde ovšem také upřesněn není. Vrchní soud v Praze jej v rozhodnutí 

I Co 268/2006 definoval tak, že odborová organizace je takové občanské sdružení, 

jehož úkolem je hájit práva a oprávněné zájmy zaměstnanců a zastupovat je 

v kolektivním vyjednávání. Pro zastupování dle OSŘ musí tedy organizace 

splňovat toto materiální kritérium.138 

5.4.2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

V ustanovení § 26 odst. 2 OSŘ je stanoveno, že účastník může být v řízení 

zastoupen Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, pokud jde o řízení ve 

věcech péče o nezletilé, o určení nebo změnu vyživovací povinnosti, anebo 

o řízení týkající se výkonu rozhodnutí ukládajícího povinnost k placení výživného 

v případech, kdy je v v těchto věcech dán mezinárodní prvek. Pokud by v řízení 

vztah k cizině chyběl, byla by udělená plná moc neplatná. 

                                                 
137 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 163. 
138 David, L. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009,  
s. 102 a násl. 
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Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je organizační složkou státu se 

sídlem v Brně, která je podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí, je tedy 

správním úřadem s celostátní působností.139 Jeho hlavním úkolem je zajištění 

právní ochrany dětí ve vztahu k cizině. Konkrétně jde o děti, které mají na území 

České republiky trvalý pobyt, děti, které jsou občany České republiky, ale nemají 

na jejím území trvalý pobyt a děti, které nemají trvalý pobyt v ČR, nejsou občany 

ČR, jestliže jejich rodiče nebo jiné fyzické osoby, které mají vůči těmto dětem 

vyživovací povinnost, se zdržují se na území České republiky.140 Vhodné je také 

ustanovení Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí jako kolizního 

opatrovníka dítěte v řízeních, ve kterých je dán mezinárodní prvek.141 

5.4.3 Zastoupení dalšími právnickými osobami 

Ustanovení § 26 odst. 3 OSŘ umožňuje účastníkům, aby se nechali 

zastoupit právnickou osobou, vzniklou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před 

diskriminací. Diskriminací se podle tohoto ustanovení OSŘ rozumí diskriminace 

na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, 

světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace. Touto 

úpravou byla do OSŘ promítnuta ustanovení evropského práva na ochranu před 

diskriminací. Plná moc je platná, pouze pokud je udělena pro řízení, jehož 

předmětem je ochrana před výše uvedenou diskriminací, v jiných věcech není 

zastoupení touto osobou přípustné. 

Ustanovením § 26 odst. 4 OSŘ je dána možnost ve sporech o nárocích 

vycházejících z autorského zákona, o nárocích z ohrožení a porušení práv podle 

autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na 

úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona, aby se účastník nechal 

zastupovat na základě plné moci právnickou osobou, jejímž předmětem činnosti je 

ochrana práv podle autorského zákona.142 Příkladem takových právnických osob 

může být např. OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním), 

                                                 
139 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí byl zřízen zákonem č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí. 
140Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 163 a násl. 
141 R 85/2007. 
142 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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DILIA (Divadelní a literární agentura) a Česká protipirátská unie. Plná moc 

udělená pro jiná řízení než výše vyjmenovaná by byla neplatná.143 

5.4.4 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Speciální ustanovení § 26a OSŘ umožňuje obci dát se před soudem 

zastoupit státem, za který vystupuje v řízení Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále jen”Úřad”). Toto ustanovení se nevztahuje na vyšší územně 

samosprávné celky, které tedy zastoupeny státem být nemohou. Stát ovšem obec 

může zastupovat pouze v určitých řízeních uvedených v ustanovení § 13a až 

13c ÚřStMaj, tedy ve sporech, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení 

vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu, nebo v řízení 

na vyklizení takové nemovitosti. 

Úřad je organizační složkou státu se sídlem v Praze a svoji činnost 

vykonává prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských 

soudů a v hlavním městě Praze. Do působnosti Úřadu patří zejména jednání za 

stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními 

úřady a jinými orgány v majetkových věcech státu. Dále na základě dohody Úřad 

poskytuje ve výše uvedených majetkových věcech právní pomoc též obcím, a to 

tak, že v řízení vystupuje úřad přímo na místě obce, nebo jako vedlejší účastník na 

její straně.144 

Jak již bylo uvedeno výše, obec může státu, za který bude v řízení poté jednat 

Úřad, udělit pouze procesní plnou moc, jinak by plná moc byla neplatná. Za 

procesní plnou moc je ovšem nutno považovat i plnou moc udělenou pouze pro 

část řízení. Právní pomoc je obci poskytována bezplatně. Za Úřad jedná jeho 

zaměstnanec pověřený generálním ředitelem Úřadu. Jak plyne z ustanovení 

§ 241 odst. 3 OSŘ je zastupování obce Úřadem možné i v dovolacím řízení, 

ovšem pověřený zaměstnanec úřadu musí mít právnické vzdělání.145 

5.5 Obecný zmocněnec 

Dle ustanovení § 27 OSŘ může účastník řízení udělit plnou moc a nechat 

se v řízení zastoupit jakoukoli fyzickou osobou, která má plnou způsobilost 
                                                 
143Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 163 a násl. 
144 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  [online]. c2010 [cit. 2010-07-31]. 
Působnost. Dostupné z WWW: <http://www.uzsvm.cz/pusobnost.php>. 
145 David, L. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009, s. 106. 
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k právním úkonům, tzv. obecným zmocněncem. Obecný zmocněnec může 

v řízení vystupovat jak na základě procesní plné moci, tak plné moci prosté, která 

mu byla udělena pouze pro určité úkony. Pouze jako obecný zmocněnec může 

v řízení vystupovat soudní exekutor či daňový poradce. Zástupcem účastníka 

může být i osoba bez právnického vzdělání nebo cizinec. Obecný zmocněnec se 

v řízení nemůže dát zastoupit substitutem a za výkon zastupování mu nepřísluší 

žádná odměna. V dovolacím řízení nemůže obecný zmocněnec zastupovat 

dovolatele, jiné účastníky dovolacího řízení ovšem zastupovat může.146 

Jako obecný zmocněnec ovšem nemůže vystupovat advokát, notář ani 

jejich koncipienti nebo kandidáti. Pokud by jako obecní zmocněnci, byť 

jednorázově vystupovali, jednalo by se o závažné kárné provinění.147 

V ustanovení § 27 odst. 2 OSŘ jsou stanoveny dva případy, kdy soud 

zastoupení obecným zmocněncem nepřipustí. V prvním případě se jedná o situaci, 

kdy zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování, tj. je zde odůvodněná 

obava, že dojde k újmě na právech účastníka. Podle mého názoru půjde v praxi 

o případy, kdy zástupce postrádá postulační způsobilost, je podnapilý, či je pod 

vlivem omamných a psychotropních látek. Druhým případem je situace, kdy 

obecný zmocněnec vystupuje před soudem v různých věcech opětovně, v tomto 

případě se může jednat o tzv. pokoutnictví. 

Pokoutnictvím se rozumí poskytování právní pomoci v rozporu se 

zákonnými podmínkami výkonu advokacie, nejčastěji za úplatu. Pokoutníkem 

může být jak laik, tak i osoba s právnickým vzděláním, která však advokátem 

nikdy nebyla, případně i advokát, který byl vyškrtnut ze seznamu advokátů, nebo 

mu byl výkon advokacie pozastaven. Pokoutnictví je nežádoucí z toho důvodu, že 

nedává klientovi záruku kvalifikované právní pomoci, současně též narušuje 

zákonem garantované postavení advokátů v systému poskytování právní 

pomoci,148 

Podle mého názoru by provádění pokoutnictví ve větším rozsahu mohlo 

být dokonce kvalifikováno jako trestný čin neoprávněného podnikání podle 

ustanovení § 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

                                                 
146 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009., s. 170 a násl. 
147 Rozhodnutí kárné komise ČAK ze dne 15.2.2002, sp. zn. K 94/01. 
148 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2004, 
s. 169. 
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Je ovšem nutné se detailněji zabývat pojmem opětovné zastoupení, protože 

zákonem je tento pojem formulován poměrně vágně. Např. vysloužilý soudce 

bude zastupovat svou dceru v rozvodovém řízení a poté následně i v řízení 

o vypořádání společného jmění manželů, jedná se již o zastoupení v různých 

věcech a opětovně? Pokud ano, pak by tedy mohl i právník - neadvokát zastoupit 

účastníka řízení jen jednou ve svém životě, protože další zastupování by bylo 

v jiné věci a opětovně.149 Podle mého názoru je takto striktní výklad výše 

uvedeného ustanovení nesprávný. Opětovné zastupování je nutné posuzovat vždy 

individuálně a v kontextu daného konkrétního případu. Obecně lze shrnout, že 

o opětovné zastupování se zpravidla jedná v případech, kdy obecný zmocněnec 

zastupuje stejného účastníka ve více než dvou věcech, které spolu skutkově 

nesouvisí, nebo jde o případ zastupování více než dvou účastníků ve více než 

dvou věcech spolu nesouvisejících. Přitom není rozhodné, zdali zmocněnec 

vystupuje opětovně před jedním nebo před více soudy.150 

Soud o nepřípustnosti zastoupení z důvodu nezpůsobilosti nebo 

opětovného zastupování rozhodne usnesením, proti němuž je odvolání přípustné. 

V tomto usnesení musí být vymezeno, z jakých konkrétních důvodů není 

zastoupení připuštěno, toto rozhodnutí je třeba doručit zastoupenému i zmocněnci. 

Procesní úkony, které zmocněnec učiní do právní moci tohoto usnesení, jsou 

účinné.151 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Musil, O. O problematice zastoupení v občanskoprávním řízení. Bulletin advokacie č. 3, 1995, 
s. 39 
150 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2009,  s. 171 
151 R 23/00. 
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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. 
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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. 
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Summary / Résumé 

 

Representation in the civil proceedings 

  

In my thesis I deal with the representation in the civil proceedings. The 

aim of my work is to summarize basic conditions of the procedural representation. 

 The structure of my thesis is divided into five chapters. In the introduction 

I shortly deal with the basic concepts of the issue, the definition of representation, 

constitutional background and the interpretation of the procedural relationship. 

 The second chapter is dedicated to the brief historical overview of the 

development of procedural representation, in particular in Roman law and the 

representation under the Act No. 142/1950 Coll, on civil proceedings. 

 The third chapter provides with the valid concept of representation 

pursuant to the Act. No. 99/1963 Coll, civil procedure code. I analyze in details 

elements of each type of procedural representation which I divided in the 

representation under the law, representation under the decision of a court which is 

further internally divided into representation with the character of legal 

representation and representation with the character of representation by agent, 

and representation under the power of attorney. 

 In the forth chapter I deal with the obligatory representation by the 

attorney and notary when required by law, especially representation in the 

appellate review proceedings. 

 The final chapter is dedicated to the persons entitled to represent the 

parties of the proceedings, i.e. attorney, notary, patent attorney, general agent and 

other options of representation of legal persons and administrative authorities in 

the civil proceedings. The most detailed part of this chapter deals with the 

attorney and the concept of the Bar because only the attorney is entitled to 

represent a party without any restrictions in all types of proceedings. I also focus 

on rights and obligations of the attorney while taking into account professional 

regulations and disciplinary decisions of the Czech Bar Association, in particular 

entitlement to be represented by the articling clerk or employee. 
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 Finally, I evaluate the current legislation regarding the representation in 

the civil proceedings and I outlined certain areas where the legislation could be 

more precise and modern. 

The thesis summarizes the representation of parties in the civil proceedings 

pursuant to the jurisprudence and current legislation of 31st July 2010. 
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