
Náklady fiízení pfiedstavují elementární a v˘-
znamnou sloÏku obãanského soudního fiízení.
Problematika nákladÛ fiízení v‰ak byla historic-
ky spí‰e upozadûna a do popfiedí zájmu se ze-
jména ve vztahu k úãelnosti dostává aÏ
v souãasné dobû.1 Problematika náhrady nákladÛ
fiízení je velmi ‰iroká, ale jak naznaãuje samotn˘
název pfiíspûvku pfiedmûtem následujících
úvah je toliko úãelnost zastoupení advokátem
v rámci obãanského soudního fiízení. Základ-
ním stimulem pro napsání tohoto ãlánku jsou
opûtovnû se vyskytující situace, v nichÏ se nûk-
tefií advokáti pro úãely vymáhání své pohledáv-
ky za klientem z titulu právního zastoupení
nechávají zastoupit dal‰ím advokátem. Tyto si-
tuace nutnû vedou k zamy‰lení nad podmínka-
mi úãelnosti zastoupení advokátem s ohledem
na samotnou povahu úãastníka fiízení, tedy za
jak˘ch podmínek se úãastník fiízení mÛÏe ne-
chat zastoupit advokátem s tím, Ïe tyto náklady
na právní zastoupení budou shledány jako neú-
ãelné právû s ohledem na samotnou povahu
úãastníka. V duchu nálezu Ústavního soudu âR
sp. zn. IV. ÚS 129/062 tak naleznete na následu-
jících stránkách pokus snad logicky a pfiesvûd-
ãivû vymezit základní podmínky pro stanovení
úãelnosti zastoupení úãastníka advokátem v ci-
vilním fiízení.

Obecná v˘chodiska úãelnosti nákladÛ fiízení,
která lze bezezbytku pfievzít, vyjádfiil velmi pfii-
léhavû a pfiehlednû Ústavní soud ve svém nále-
zu I. ÚS 988/12. Základní zásadou, jeÏ ovládá
rozhodování o náhradû nákladÛ civilního spor-
ného fiízení, je zásada úspûchu ve vûci, která je
vyjádfiena v § 142 odst. 1 zákona ã. 99/1963 Sb.,
obãanského soudního fiádu. Toto ustanovení

ukládá soudu, aby pfiiznal tomu úãastníku, kte-
r˘ mûl ve vûci pln˘ úspûch proti úãastníku, kte-
r˘ úspûch nemûl, náhradu nákladÛ potfiebn˘ch
k úãelnému uplatÀování nebo bránûní práva.
Strana, která ve sporu podlehla, tedy nehradí
úspû‰né procesní stranû ve‰keré její náklady, ale
jedinû takové náklady, jeÏ lze povaÏovat za po-
tfiebné k úãelnému uplatÀování nebo bránûní
práva. DÛraz na úãelnost nákladÛ, které se ma-
jí hradit, je zcela opodstatnûl˘ a pro procesní
právo typick˘, viz napfi. § 129 odst. 1 obãanské-
ho soudního fiádu z roku 19503 ãi § 41 odst. 1 ci-
vilního fiádu soudního4 ãi § 91 odst. 1
nûmeckého ZPO.

Dle v˘‰e uvedeného rozhodnutí Ústavního
soudu pravidlo, dle nûhoÏ lze úspû‰né procesní
stranû pfiiznat náhradu toliko úãelnû vynaloÏe-
n˘ch nákladÛ, se vztahuje na jakékoliv náklady
fiízení, tedy i náklady spojené se zastoupením
advokátem (vã. odmûny za zastupování, pau-
‰ální náhrady hotov˘ch v˘dajÛ a náhrady za
daÀ z pfiidané hodnoty). Obecn˘m soudÛm ne-
ní upfieno oprávnûní posuzovat úãelnost tûchto
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The Necessity of Costs of an Attorney Who Represented a Participant in the Civil Proceedings

Summary: The article deals with the issue of the necessity of costs of proceedings to an attorney who
represented a participant according to the fact who is the participant. Then, on the basis of the analysis of
the recent court-decisions the essential circumstances which result in the unnecessity of the
participant’s representation by the attorney. These circumstances are applied to selected participants who
have not been the subject of the recent court-decisions.
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1 Srovnej napfi. HENDRYCHOVÁ I., Náhrada nákladÛ fiízení 
a § 150 OS¤ ve svûtle nûkter˘ch nálezÛ Ústavního soudu,
Právní rozhledy, 2008, ã. 6, CHALUPA L., K aktuálním otázkám
náhrady nákladÛ soudního fiízení, internetov˘ ãasopis Aplikace
práva, 2013, ã. 1, MAJCHRÁK M., Hromadné vymáhání
pohledávek – na pomezí práva, spravedlnosti a byznysu,
Bulletin advokacie, 2012, ã. 3, ãi LAVICK¯ P., Úãelnost nákladÛ
spojen˘ch se zastupováním advokátem, Právní fórum, 2012 
ã. 5, str. 191 a násl.

2 Rozhodování o nákladech fiízení je integrální souãástí civilního
fiízení a rozhodnutí obecného soudu musí b˘t s ohledem na
konkrétní okolnosti odÛvodnûno zpÛsobem, z nûhoÏ logicky
a pfiesvûdãivû vypl˘vají jeho právní závûry.

3 Zákon ã. 142/1950 Sb., o fiízeních ve vûcech obãanskoprávních
(obãansk˘ soudní fiád).

4 Zákon ã. 113/1895 Z.fi., o soudním fiízení v obãansk˘ch
rozepfiích právních (civilní fiád soudní).



nákladÛ, naopak jsou povinny posuzovat úãel-
nost pfii rozhodování o náhradû nákladÛ fiízení,
a to na základû v˘slovného zmocnûní, jeÏ vy-
pl˘vá z ustanovení § 142 odst. 1 OS¤. Tento závûr
se opírá nejen o jazykov˘ v˘klad tohoto ustano-
vení, ale i o ostatní interpretaãní metody, kter˘mi
nelze pfiinést pfiesvûdãivé argumenty pro právní
názor vyjímající náklady spojené se zastupová-
ním advokátem s posouzením toho, zda byly po-
tfiebné k úãelnému uplatÀování nebo bránûní
práva ãi nikoliv. Je tak zfiejmé, Ïe Ústavní soud âR
nesdílí názor, jenÏ odpovídá mnohé komentáfiové
literatufie (vycházející z rozhodnutí soudÛ)5 ve
vztahu k úãelnosti nákladÛ fiízení, dle které ná-
kladem potfiebn˘m k úãelnému uplatÀování ne-
bo bránûní práva je mimo jiné vÏdy odmûna za
zastupování advokátem, a to i v pfiípadû, Ïe se
jedná o jednoduchou záleÏitost.6

Pfii rozhodování o náhradû nákladÛ fiízení
z pohledu nákladÛ spojen˘ch se zastupováním
advokátem nesmíme, dle instrukce Ústavního
soudu âR, pou‰tût ze zfietele i samotn˘ úãel ci-
vilního procesu. Tímto úãelem je poskytování
ochrany poru‰en˘m nebo ohroÏen˘m skuteã-
n˘m subjektivním hmotn˘m právÛm a právem
chránûn˘m zájmÛm. Z tohoto pohledu pak ne-
mohou b˘t úãelem civilního soudního fiízení sa-
motné náklady fiízení. Za úãelnû vynaloÏené
náklady ve smyslu § 142 odst. 1 OS¤ lze pova-
Ïovat toliko takové náklady, které pak procesní
strana musela nezbytnû vynaloÏit, aby mohla
fiádnû hájit své poru‰ené nebo ohroÏené subjek-
tivní právo u soudu. Náklady spojené se zastou-
pením advokátem tomuto vymezení zpravidla
budou odpovídat, ale tomuto pravidlu nelze
pfiisuzovat absolutní bezv˘jimeãnou povahu.
Mohou se vyskytnout i situace, za nichÏ nákla-
dy spojené se zastoupením advokátem nebude
moÏno povaÏovat za nezbytné k fiádnému
uplatnûní nebo bránûní práva u soudu.

V˘znamnou okolností, která hraje roli pfii roz-
hodování o úãelnosti nákladÛ fiízení je otázka
zneuÏití práva na zastupování advokáta. K pro-
blematice zneuÏití práva se Ústavní soud vyjád-
fiil jak ve zmiÀovaném nálezu I. ÚS 988/2012, ale
také v dal‰ích rozhodnutích, napfi. v rozhodnu-
tí II. ÚS 736/12. Dle tûchto nálezÛ zákaz zneu-
Ïití práva je právní zásadou, jeÏ se uplatÀuje
nejen v hmotném právu, ale téÏ v právu proce-
sním. V platném právu ji dokonce vyjadfiuje § 2
OS¤, dle kterého „v obãanském soudním fiízení
soudy projednávají a rozhodují spory a jiné
právní vûci a provádûjí v˘kon rozhodnutí, kte-
rá nebyla splnûna dobrovolnû; dbají pfiitom, aby
nedocházelo k poru‰ování práv a právem chrá-
nûn˘ch zájmÛ a aby práv nebylo zneuÏíváno.“
Za zneuÏití procesního práva lze povaÏovat jed-
nání procesní strany, které je v rozporu s úãelem

procesní normy ãi procesního institutu, a jímÏ se
procesní strana snaÏí pro sebe dosáhnout v˘ho-
dy nepfiedpokládané procesním právem nebo
zmafiit fiádn˘ postup fiízení. Jedním z pfiípadÛ
zneuÏití procesního práva je ‰ikanózní jednání,
pfiiãemÏ od obyãejného zneuÏití práva se li‰í
tím, Ïe je veden pfiím˘m úmyslem zpÛsobit pro-
tistranû ‰kodu.7

V˘znamnou roli v rámci problematiky úãel-
nosti zastoupení úãastníka advokátem pak hra-
je i ãl. 37 odst. 2 Listiny základních práv
a svobod, kter˘ pfiiznává kaÏdému právo na
právní pomoc v fiízení pfied soudy, jin˘mi stát-
ními orgány ãi orgány vefiejné správy, a to od
poãátku fiízení. V rámci obãanského soudního
fiádu je právo na právní pomoc zaji‰tûno pfiede-
v‰ím moÏností nechat se zastupovat v fiízení ad-
vokátem. Toto ustanovení Listiny základních
práv a svobod pak b˘vá ãasto pouÏíváno jako
argumentace odÛvodÀující nutnost pfiiznat ná-
klady fiízení spojené se zastoupením úãastníka
advokátem. Jak jiÏ konstatoval Ústavní soud
napfi. v usnesení sp. zn. III. ÚS 2284/12 a zopa-
koval jej v rozhodnutí I. ÚS 988/12, právo na
právní pomoc a náhrada nákladÛ fiízení se za-
stupováním spojen˘ch jsou dvû rÛzné vûci, aã-
koliv spolu souvisejí, nejsou v‰ak neoddûlitelné.
Právo na náhradu nákladÛ fiízení, a to vãetnû
tûch, jeÏ jsou spojeny se zastupováním advoká-
tem, se totiÏ odvíjí od jin˘ch pfiedpokladÛ neÏ
samotná moÏnost nechat se v fiízení advokátem
zastupovat. Tento závûr vypl˘vá i z faktu, Ïe
existují soudní fiízení, v nichÏ úãastníkÛm právo
na náhradu nákladÛ fiízení nejsou pfiiznávána,8
pfiiãemÏ nelze tvrdit, Ïe by taková ustanovení
byla v rozporu s právem na právní pomoc, ne-
boÈ Ïádnému úãastníku právo nechat se v fiíze-
ní zastupovat neupírají. Stejnû jako není
poru‰ením práva na právní pomoc, nepfiizná-li
soud náhradu nákladÛ spojen˘ch se zastupová-
ním advokátem úãastníku, kter˘ ve vûci nemûl
úspûch. Není jeho poru‰ením ani to, nepfiizná-li
soud tyto náklady úspû‰nému úãastníku, jestli-
Ïe dospûl k závûru, Ïe jsou naplnûna zákonná
kritéria, za nichÏ soud náhradu nákladÛ pfiiznat
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5 Napfi. usnesení Mûstského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2003
sp. zn. 36Co 99/2002, nebo stanovisko Nejvy‰‰ího soudu ze
dne 15. 10. 2008, sp. zn. Cpjn 201/2008.

6 Viz napfi. DRÁPAL L. a kol., Obãansk˘ soudní fiád. I Komentáfi,
Praha, C. H. Beck, 2009, str. 979. V této souvislosti je v‰ak
nutno zmínit, Ïe star‰í komentáfiová literatura tento závûr
nesdílela a naopak náklady spojené se zastoupením advokátem
nepovaÏovala bezv˘jimeãnû za úãelnû vynaloÏené, pfiiãemÏ jim
pfiisuzovala stejné postavení jako ostatním nákladÛm fiízení
a mûly b˘t hrazeny jen tehdy, pokud byly potfiebné k úãelnému
uplatÀování ãi bránûní práva, viz ¤ÍHA J. a kol. Obãansk˘
soudní fiád. Komentáfi. Díl I Praha, Orbis, 1970, str. 526.

7 BlíÏe ke zneuÏití práva LAVICK¯ P., Úãelnost nákladÛ spojen˘ch
se zastoupením advokátem. Právní fórum, 2012, ã. 5, str. 191
a násl.; dále také napfi. rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu âR sp. zn.
21 Cdo 992/99, 21 Cdo 1893/2002, 21 Cdo 4625/2009, apod.

8 Vût‰ina fiízení dle zákona ã. 292/2013 Sb., o zvlá‰tních fiízeních
soudních, vãetnû napfi. fiízení o rozvod manÏelství.



nemÛÏe, kupfiíkladu právû proto, Ïe jde o ná-
klady, které nebyly potfiebné k úãelnému uplat-
Àování nebo bránûní práva.

Úãelnost z pohledu nûkter˘ch
úãastníkÛ

Stát, organizaãní sloÏky státu
a statutární mûsta

Ústavní soud se jiÏ nûkolikrát vyjádfiil k proble-
matice úãelnosti nákladÛ fiízení státu zastoupe-
ného advokátem, napfi. v rozhodnutí sp. zn. 
I. ÚS 2929/07 ãi IV. ÚS 1087/09 a také III. ÚS
1180/10. Z tûchto rozhodnutí jednoznaãnû vy-
pl˘vá, Ïe tam kde je k hájení sv˘ch zájmÛ stát
vybaven pfiíslu‰n˘mi organizaãními sloÏkami,
finanãnû i personálnû zaji‰tûn˘mi ze státního
rozpoãtu, není dÛvod, aby v˘kon sv˘ch práv
a povinností v této oblasti pfiená‰el na soukro-
m˘ subjekt, jímÏ byl advokát a pokud tak pfie-
sto uãiní, pak není dÛvod pro uznání takto mu
vznikl˘ch nákladÛ jako úãelnû vynaloÏen˘ch.
Tím nemá b˘t kategoricky konstatováno, Ïe za
zcela v˘jimeãn˘ch okolností nemusí b˘t zastou-
pení (státu advokátem), mající povahu úãelné-
ho uplatÀování ãi bránûní práva, vylouãeno.
Zastoupení státu advokátem lze tudíÏ akcepto-
vat jako v˘jimku z pravidla, jíÏ nutno vykládat
pfiísnû restriktivním zpÛsobem. V kaÏdém jed-
notlivém pfiípadû, kdy za stát vystupuje minis-
terstvo jako pfiíslu‰ná organizaãní sloÏka ãi
jeden z ústfiedních úfiadÛ, je tfieba podle kon-
krétních okolností pfiípadu zvaÏovat, zda pfií-
slu‰ná organizaãní sloÏka státu je schopna se
v daném sporu úãinnû bránit za pomoci sv˘ch
právníkÛ, ãi zda jde o spor obtíÏn˘ a dlouhotr-
vající, kde k efektivní obranû je tfieba zku‰eného
a odbornû zamûfieného advokáta. Státu není kri-
tériem úãelnosti upíráno právo na právní po-
moc zahrnující právo úãastníka zvolit si, zda se
nechá ãi nenechá zastoupit a k˘m, a to bez ohle-
du na to, zda by toho byl jinak schopen sám. Za-
stoupení státu advokátem pfii hájení státu by
v‰ak mûlo b˘t s ohledem na v˘‰e uvedené kraj-
ním podpÛrn˘m fie‰ením. Zastoupení by mûlo
záviset na sloÏitosti a specifiãnosti problemati-
ky. Dostateãn˘m kritériem pro zastoupení mi-
nisterstva advokátem napfi. nemÛÏe b˘t bez
dal‰ího, Ïe pfiedmûtem daného fiízení nebyla
bûÏná agenda spadající pod pÛsobnost daného
ministerstva. Rozhodující je, Ïe posouzení práv-
ních otázek, jeÏ bylo tfieba my‰lenkovû uchopit
a v fiízení pfied soudem fie‰it, se nijak v˘raznû
nevymyká ohlednû intelektuální nároãnosti po-
ÏadavkÛm kladen˘m na profesní erudovanost
praktikujícího právníka.9

V nálezu II. ÚS 2396/06 ze dne 13. 8. 2012
Ústavní soud âR vyjádfiil závûr, Ïe u statutárních
mûst a jejich mûstsk˘ch ãástí lze presumovat
existenci dostateãného materiálního a personál-
ního vybavení a zabezpeãení k tomu, aby byly
schopny kvalifikovanû hájit svá rozhodnutí,
práva a zájmy, aniÏ by musely vyuÏívat právní
pomoci advokátÛ. Nebude-li jimi v pfiíslu‰ném
fiízení prokázán opak, nejsou náklady na za-
stoupení advokátem nákladem úãelnû vynalo-
Ïen˘m (viz téÏ nález sp. zn. III. ÚS 2984/09 ze
dne 23. 11. 2010). Z uvedeného tak vypl˘vá, Ïe
u statutárních mûst a jejich mûstsk˘ch ãástí se
a priori pfiedpokládá, Ïe náklady vynaloÏené na
právní zastoupení nebudou náklady úãelnû vy-
naloÏen˘mi, pfiiãemÏ u mûst a obcí jin˘ch je pak
potfieba zkoumat, zda jsou dostateãnû personál-
nû a materiálnû vybavena k hájení sv˘ch roz-
hodnutí, práv a zájmÛ, a pokud tomu tak bude,
ani v jejich pfiípadû nebudou náklady na za-
stoupení advokátem nákladem úãelnû vynalo-
Ïen˘m. Tento závûr Ústavní soud âR opírá
o ustanovení § 38 zákona ã. 128/2000 Sb. o ob-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, z nûhoÏ ob-
ci plyne pfiímá povinnost peãovat o zachování
a rozvoj svého majetku a chránit jej pfied neo-
právnûn˘mi zásahy.

Velmi zajímav˘ a z mého pohledu také správ-
n˘ závûr pak dovodil Nejvy‰‰í správní soud,
kter˘ ve svém rozsudku ã. j. 6AS 40/2006-87 ze
dne 26. 4. 2007,10 Ïe nûkter˘m osobám vefiejné-
ho práva není zpravidla namístû pfiiznávat v fií-
zení pfied správními soudy náhradu nákladÛ
zastoupení advokátem, neboÈ nejde o náklady
úãelnû vynaloÏené: „âeská advokátní komora
jako orgán vefiejné správy disponuje na svûfie-
ném úseku vefiejné správy dostateãn˘mi zna-
lostmi a zku‰enostmi, pro nûÏ musí b˘t schopna
kvalifikovanû hájit svÛj vefiejnû-mocensk˘ akt
v soudním fiízení správním vãetnû fiízení o ka-
saãní stíÏnosti.“ Tento závûr v‰ak nelze absolu-
tizovat, neboÈ tento lze pouÏít toliko z pohledu
v˘konu státní správy této instituce. Nelze jej ab-
solutnû vztáhnout na obãanské soudní fiízení
a uzavfiít, Ïe v rámci obãanského soudního fiíze-
ní by âeská advokátní komora nemûla mít ná-
rok na náhradu nákladÛ fiízení spoãívajících
v zastoupení advokátem. Na tuto instituci lze
aplikovat závûry, které se uplatní pro orgány
státní správy, jakoÏ i orgány samosprávy,11 a te-
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9 Nález Ústavního soudu âR sp. zn. III. ÚS 1180/10. V˘‰e
uveden˘ nález tak krom ministerstev dopadá také na Úfiad pro
zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, kde Ústavní soud
dovodil, Ïe jmenovan˘ úfiad je povolán k úãinnému hájení
majetkov˘ch zájmÛ státu, pfiiãemÏ ústfiední orgány státní správy
pfiitom k v˘konu právní agendy disponují právními odbory
a zamûstnávají odborné pracovníky k zaji‰Èování ochrany zájmÛ
âeské republiky v fiízení pfied soudy.

10 Uvefiejnûn˘ ve sbírce NSS, Sv. 8, roãník 2007, str. 684.
11 Nález Ústavního soudu âR III. ÚS 1180/10 ãi II. ÚS 2396/06.



dy bude nutno posuzovat v kaÏdém jednotli-
vém pfiípadû nároãnost daného sporu, pfiípadnû
nutnost specifick˘ch znalostí ãi jazykov˘ch do-
vedností (zda jde o spor obtíÏn˘ a dlouhotrvají-
cí, kde k efektivní obranû je tfieba zku‰eného
a odbornû zamûfieného advokáta). Pro úplnost
je nutno uvést, Ïe aãkoliv v rámci soudního fií-
zení správního je formulace ustanovení t˘kající-
ho se náhrady nákladÛ fiízení mírnû odli‰ná od
formulace v obãanském soudním fiádu,12 ve
vztahu k úãelnosti nemá tato odchylka Ïádn˘
v˘znam.

âeská televize

Problematikou úãelnosti zastoupení advokátem
ve vztahu k âeské televizi se Ústavní soud za-
b˘val ve svém nálezu I. ÚS 3344/12. Aãkoliv
v tomto nálezu není v˘slovnû uvedeno, Ïe âes-
ká televize nemá nárok na náhradu nákladÛ fií-
zení spoãívajících v zastoupení advokátem
s ohledem na úãelnost, z argumentace, jeÏ byla
v tomto nálezu pouÏita, tento závûr jednoznaã-
nû vypl˘vá a je obecn˘mi soudy v tomto smûru
také takto aplikován. V dÛsledku uvedeného
nálezu tak je âeské televizi v mnoh˘ch rozhod-
nutích pfiiznávaná pouze náhrada nákladÛ ve
v˘‰i soudního poplatku. Ústavní soud svou ar-
gumentaci opfiel zejména o následující skuteã-
nosti: podle § 10 zákona o âeské televizi jsou
finanãními zdroji âeské televize zejména tele-
vizní poplatky a pfiíjmy z vlastního podnikání.
Provoz âeské televize je tedy financován
i z prostfiedkÛ, které televize nezískává vlastní
aktivitou, ale jde o majetkov˘ transfer plynoucí
fieãeno § 3 zákona ã. 348/2005 Sb. od poplatní-
kÛ. Podle v˘roãní zprávy z roku 201113 je pfii-
tom hlavním zdrojem financování právû fond
televizních poplatkÛ, kter˘ pokr˘vá 89,1 %
z celkového rozpoãtu nákladÛ. Není pfiiléhavé
jako dominantní kritérium akcentovat skuteã-
nost, Ïe âeská televize je nezávislá na státním
rozpoãtu, Ïe hospodafií s vlastním majetkem
a Ïe stát neodpovídá za její závazky. O tom
svûdãí jak povaha samotného televizního po-
platku, tak i postavení âeské televize jako tako-
vé (my‰leno postavení na mediálním trhu).
Ústavní soud se ztotoÏnil se závûrem obsaÏe-
n˘m jiÏ v usnesení sp. zn. II. ÚS 2104/12, Ïe ãin-
nost âeské televize jistû není v˘konem vefiejné
moci. Nicménû na poli svého pÛsobení se tû‰í
v˘sadnímu postavení, k ãemuÏ má vytvofieny
i specifické podmínky a lze tak na ni v urãit˘ch
ohledech klást srovnatelné nároky jako na orgá-
ny státní moci. Ústavní soud dále poznamenal,
Ïe pokud âeská televize agendu televizních po-
platkÛ sama spravuje, coÏ plyne jak z citované
zprávy o hospodafiení, tak i ze soudních spisÛ

a tuto agendu následnû pfiedává pfiíslu‰né ad-
vokátní kanceláfii, pak se racionální smysl práv-
ního zastoupení advokátem do znaãné míry
vytrácí, neboÈ ve sporech odvíjejících se od neu-
hrazen˘ch televizních poplatkÛ nelze tudíÏ
pau‰álnû, v˘jimka je samozfiejmû moÏná, oãekávat
uplatnûní do té míry specializovan˘ch znalostí,
jimiÏ by nedisponovali pracovníci zmínûného
útvaru âeské televize. Nadto pak Ústavní soud
poznamenává, Ïe mûl-li televizní poplatek pod-
le v˘roãní zprávy pokr˘vat takfika 90 % nákla-
dÛ rozpoãtu na rok 2012, pak je jistû Ïádoucí
a správné, aby si âeská televize ãinnosti spoje-
né se správou a v˘bûrem televizních poplatkÛ
zabezpeãovala sama.14

Exekutor

Ve vztahu k úãelnosti zastoupení exekutora ad-
vokátem se vyjádfiil Ústavní soud ve svém nále-
zu III. ÚS 3000/11, v nûmÏ uvedl, Ïe Ïalovaná
exekutorka je osoba s právnick˘m vzdûláním,
která je nadaná odborn˘mi znalostmi potfiebn˘-
mi pro aktivní obranu v soudním fiízení. Jistû
pak byla sama schopna rozhodnout, jak postu-
povat v procesních situacích, neboÈ pfiedmût
sporu tvofiil relativnû bûÏnou agendu soudního
exekutora pfii provádûní exekucí. Na základû
skuteãností zji‰tûn˘ch v uvedeném fiízení pak
dospûl Ústavní soud k závûru, Ïe náklady 
exekutorky na právní zastoupení nebyly úãelnû
vynaloÏené. Na druhou stranu je nutno podo-
tknout, Ïe v posuzovaném pfiípadû hrály roli ta-
ké dal‰í faktory, zejména zneuÏití práva na
zastoupení, neboÈ exekutorka pfiistoupila k po-
Ïadavku náhrady nákladÛ fiízení aÏ poté, co byla
Ïaloba vÛãi její osobû zamítnuta, a to odvoláním
a dále skuteãnost, Ïe aãkoliv sama ãinila a vy-
pracovávala nûkterá podání, pfiípadnû u soud-
ních jednání vystupovala sama, následnû za
v‰echny tyto úkony poÏadovala náhradu nákla-
dÛ fiízení spojen˘ch se zastoupením advoká-
tem. Obecné pravidlo (ve vztahu k právnick˘m
profesím) v‰ak lze jednoznaãnû dovodit – sou-
visí-li pfiedmût sporu s bûÏnou agendou úãast-
níka, kter˘ je nadán odborn˘mi znalostmi
potfiebn˘mi pro aktivní obranu v soudním fiíze-
ní, není jeho zastoupení advokátem úãeln˘m. 
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12 § 60 odst. 1 zákona ã. 150/2002 Sb., soudního fiádu správního,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ uvádí: „nestanoví-li tento zákon
jinak, má úãastník, kter˘ mûl ve vûci pln˘ úspûch, právo na
náhradu nákladÛ fiízení pfied soudem, které dÛvodnû vynaloÏil,
proti úãastníkovi, kter˘ ve vûci úspûch nemûl.“

13 Kapitola 13.1 rozpoãtu âeské televize na rok 2012, str. 52.
14 Srovnej k tomu pfiimûfiené závûry odst. 24 nálezu Ústavního

soudu sp. zn. III. ÚS 2984/09.



Podnikání v oblasti nákupu
a následném vymáhání
pohledávek

V nálezu I. ÚS 988/12 se Ústavní soud âR za-
b˘val, tak jako i v jin˘ch rozhodnutích,15 mimo
jiné problematikou subjektÛ, jeÏ vykonávají
podnikatelskou ãinnost zab˘vající se nákupem
a následn˘m vymáháním pohledávek. Spoãívá-
li pfiedmût podnikání úãastníka v nakupování
a vymáhání pohledávek, mûl by tento úãastník
disponovat personálními, technick˘mi i jin˘mi
zdroji potfiebn˘mi pro v˘kon podnikání, tedy
i pro soudní uplatÀování pohledávek. U podni-
katelÛ, ktefií se specializují i na hromadné vy-
máhání pohledávek, je právní zastoupení
úãelné pouze tehdy, pokud nastanou okolnosti,
které zjevnû vyboãují z obvyklého prÛbûhu fií-
zení daného typu, tedy typového fiízení, v nûmÏ
Ïalobce vymáhá dluÏné jízdné, pfiíp. pfiiráÏku
k nûmu. Ústavní soud také poukazoval na fakt,
Ïe stûÏovatelka své nároky uplatÀuje vzorov˘m
návrhem na vydání elektronického platebního
rozkazu, v nûmÏ mûní jen identifikaãní údaje
Ïalované strany, data jízd bez platného jízdního
dokladu a linku MHD, ãíslo dohody uzavfiené
s cestujícím, celkovou v˘‰i dluhu a poãátek pro-
dlení, k ãemuÏ Ústavní soud doplnil, Ïe v posu-
zované vûci dokonce bylo individualizováno
pouze oznaãení úãastníka, v‰e ostatní bylo vylí-
ãeno typovû. VyplÀování takov˘ch návrhÛ je ry-
ze rutinní ãinností, která nevyÏaduje Ïádné
odborné znalosti, a tyto skuteãnosti samy o so-
bû odÛvodÀují závûr o neúãelnosti právního za-
stoupení úãastníka advokátem, neboÈ v Ïádné
fázi fiízení úãastník nepotfieboval pomoc advo-
káta, a pfiesto se nechal zastoupit a poÏadoval
náhradu nákladÛ s tím spojen˘ch. Z tûchto sku-
teãností Ústavní soud dovozuje zneuÏití práva
na zastoupení. Ústavní soud k tomu doplnil, Ïe
závûr obecného soudu, Ïe úãelem zastoupení
v dané vûci nebylo poskytování právní pomoci,
povaÏuje za vhodn˘ a krom skuteãnosti, které
okresní soud uvádûl (povinnost zabezpeãit
podnikatelskou ãinnost vlastními zdroji, skut-
ková a právní jednoduchost vûci ãi její adminis-
trativní povaha, obvykl˘ prÛbûh fiízení daného
typu) je nutno poukázat i na podobu jakou mûl
v této konkrétní vûci návrh na vydání elektro-
nického platebního rozkazu. Tento byl toliko ty-
pov˘m návrhem, pfiiãemÏ typovost plynula
i z toho, Ïe vylíãení skuteãností, z níÏ vypl˘vá
právo na zaplacení penûÏité ãástky lze bez ome-
zení opakovanû pouÏívat pro jakékoliv cestující,
ktefií se pfii kontrole zamûstnancem zmínûného
dopravního podniku neprokázali platn˘m 
jízdním dokladem a podepsali tzv. dohodu 
s cestujícím. 

Lze tedy uzavfiít, Ïe pfii naplnûní základních
znakÛ, kter˘mi jsou a) pfiedmût ãinnosti úãast-
níka spoãívá v nakupování a vymáhání pohle-
dávek, b) skutková a právní jednoduchost
sporu, c) vzorov˘ návrh, jehoÏ vyplÀování je
pouhou rutinní ãinností bez nutnosti odbor-
n˘ch znalostí a d) obvykl˘ prÛbûh fiízení dané-
ho typu, není zastoupení úãastníka advokátem
úãelné.

Sumarizace znakÛ neúãelnosti

Z uveden˘ch rozhodnutí tak lze dovodit zá-
kladní pfiehled podmínek, jeÏ mají za následek
neúãelnost zastoupení úãastníka advokátem,
a tedy nepfiiznání náhrady nákladÛ fiízení v za-
stoupení spoãívajících. Tûmito podmínkami
jsou:
a) zneuÏití práva na zastoupení advokátem ve

snaze po‰kodit druhou stranu ãi se obohatit
(rozpor s ustanovením § 2 OS¤),16

b) je-li úãastník orgánem vykonávajícím státní
správu, nejde-li o spor obtíÏn˘ a dlouhotrva-
jící, kde k efektivní obranû je tfieba zku‰eného
a odbornû zamûfieného advokáta,17

c) dostateãné materiální a personální vybavení
a zabezpeãení k tomu, aby úãastník byl scho-
pen kvalifikovanû hájit svá rozhodnutí, práva
a zájmy18, nejde-li o spor obtíÏn˘ a dlouhotr-
vající, kde k efektivní obranû je tfieba zku‰e-
ného a odbornû zamûfieného advokáta,

d)úãastník s právnick˘m vzdûláním, kter˘ je
nadán odborn˘mi znalostmi potfiebn˘mi pro
aktivní obranu v soudním fiízení, pokud
pfiedmût sporu tvofií relativnû bûÏnou agendu
tohoto úãastníka,19

e) úãastník disponuje na poli svého pÛsobení
v˘sadním postavením, k ãemuÏ má vytvofie-
ny i specifické podmínky (napfi. zákonem),
pfiedmût sporu ãiní jeho hlavní ãi v˘znamn˘
zdroj pfiíjmÛ, agendu pfiedmûtu sporu sám
spravuje a následnû pfiedává advokátu a nel-
ze (aÏ na v˘jimky) oãekávat uplatnûní specia-
lizovan˘ch znalostí, jimiÏ by nedisponovali
pracovníci úãastníka,20 nebo

f) pfiedmût ãinnosti úãastníka spoãívá v naku-
pování a vymáhání pohledávek, skutková
a právní jednoduchost sporu, vzorov˘ návrh,
jehoÏ vyplÀování je pouhou rutinní ãinností
bez nutnosti odborn˘ch znalostí a obvykl˘
prÛbûh fiízení daného typu.21
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15 Napfi. nález Ústavního soudu âR I. ÚS 3923/11.
16 LAVICK¯ P., Úãelnost nákladÛ spojen˘ch se zastoupením

advokátem. Právní fórum, 2012, ã. 5, str. 191 a násl.
17 Napfi. nález Ústavního soudu âR sp. zn. I. ÚS 2929/07 ãi sp. zn.

IV. ÚS 1087/09 ãi sp. zn. III. ÚS 1180/10.
18 Nález Ústavního soudu âR sp. zn. II. ÚS 2396/09.
19 Nález Ústavního soudu âR sp. zn. III. ÚS 3000/11.
20 Nález Ústavního soudu âR sp. zn. I. ÚS 3344/12.
21 Nález Ústavního soudu âR sp. zn. I. ÚS 988/12.



Zastoupení advokátem
a úãelnost v dal‰ích pfiípadech

Zastupování advokátÛ

Ve vztahu k úãelnosti zastoupení advokáta ji-
n˘m advokátem v civilním soudním fiízení pak
lze vyjít z v˘‰e uveden˘ch závûrÛ. V první fiadû
bude vÏdy nutno posoudit, zda se v konkrétním
pfiípadû nejedná o zneuÏití práva na zastoupe-
ní, tedy zda cílem a úãelem zastoupení není zís-
kání profitu, jeÏ má plynout z odmûny, která
bude pfiiznána právû za zastoupení dal‰ím ad-
vokátem. Pfii negativní odpovûdi (pfiípadnû
i bez „testu zneuÏitím práva“) je nutno apliko-
vat závûry, jeÏ vypl˘vají z nálezu Ústavního
soudu âR sp. zn III. ÚS 3000/11, neboÈ advokát
je úãastník s právnick˘m vzdûláním, kter˘ je na-
dán odborn˘mi znalostmi potfiebn˘mi pro ak-
tivní obranu v soudním fiízení, a to za
pfiedpokladu, Ïe pfiedmût sporu tvofií relativnû
bûÏnou agendu advokáta (pfiedmûtem ãinnosti
advokáta je i mimo jiné zastupování úãastníka
v obãanském soudním fiízení a uplatÀování jeho
práv a napfi. mimo jiné vymáhání pohledávek
vznikl˘ch klientÛm). Dále lze také pouÏít závû-
ry Ústavního soudu âR uvedené v nálezu I. ÚS
988/12, neboÈ v˘kon advokacie lze obecnû 
podfiadit pod obchodní ãinnost ãi podnikání,
a advokát musí bezpodmíneãnû disponovat
personálními, technick˘mi i jin˘mi zdroji po-
tfiebn˘mi pro v˘kon tohoto podnikání.22

Zastoupení advokáta advokátem lze akcepto-
vat jako v˘jimku z pravidla, jíÏ je nutno vyklá-
dat spí‰e restriktivním zpÛsobem. V kaÏdém
jednotlivém pfiípadû, je tfieba podle konkrétních
okolností pfiípadu zvaÏovat, zda advokát je
schopen se v daném sporu úãinnû bránit sám, ãi
zda jde o spor obtíÏn˘ a dlouhotrvající, kde
k efektivní obranû je tfieba zku‰eného a odbornû
zamûfieného advokáta, ãi jde o spory, v nichÏ
mÛÏe b˘t advokát osobnû více interesován, na-
pfi. spory o vypofiádání spoleãného jmûní man-
ÏelÛ ãi vypofiádání podílového spoluvlastnictví
ãi sousedské spory. Zastoupení advokáta advo-
kátem pfii hájení jeho zájmÛ by v‰ak mûlo b˘t
krajním podpÛrn˘m fie‰ením a mûlo by záviset
na sloÏitosti a specifiãnosti problematiky. Roz-
hodující tak je, Ïe posouzení právních otázek, jeÏ
bylo tfieba my‰lenkovû uchopit a v fiízení pfied
soudem fie‰it, se nijak v˘raznû nevymyká inte-
lektuální nároãnosti poÏadavkÛ kladen˘m na
profesní erudovanost praktikujícího právníka.

Tento závûr platí pro advokáty s tzv. generál-
ní praxí prakticky bez v˘jimek. Odli‰nû je v‰ak
tfieba pfiistupovat k advokátÛm, jeÏ generální
praxi nevykonávají a specializují se na oblasti,
které mohou b˘t problematice civilního soudní-

ho fiízení vzdáleny (napfi. advokát, kter˘ se spe-
cializuje v˘hradnû na právo trestní). V takovém
pfiípadû zastoupení jin˘m advokátem v rámci
civilního soudního fiízení z hlediska úãelnosti
vynaloÏení nákladÛ obecnû pfiipustit lze.

Ve vztahu k advokátÛm je pak potfieba zmínit
skuteãnost, Ïe v˘‰e uvedené závûry neplatí pro
fiízení, kde je obligatorní zastoupení advoká-
tem, byÈ je úãastník advokátem sám. V tomto
smûru lze zmínit napfi. fiízení pfied Ústavním
soudem. Jak formuloval Ústavní soud âR ve
svém rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 244/95, smysl
a úãel obecné povinnosti právního zastoupení
lze spatfiovat zejména ve zcela mimofiádné zá-
vaÏnosti fiízení pfied Ústavním soudem a s tím
spjaté snaze povinn˘m právním zastoupením
nejenom zajistit právnû kvalifikované uplatÀo-
vání práv pfied Ústavním soudem, n˘brÏ i ga-
rantovat vy‰‰í stupeÀ objektivity úãastníkÛ
fiízení pfii posuzování vlastního postavení, ne-
boÈ smysl a úãel institutu povinného zastoupe-
ní podle § 30 odst. 1 zákona ã. 182/1993 Sb. lze
spatfiovat i v univerzálnosti fiízení pfied Ústav-
ním soudem z hlediska návaznosti na jiné dru-
hy procesního fiízení.23 Povinné zastoupení
advokátem u Ústavního soudu âR pak bez dal-
‰ího platí u v‰ech ostatních právních profesí, ja-
koÏ i v‰ech typÛ úãastníkÛ. 

Zastoupení dal‰ích právnick˘ch profesí

Ve vztahu k jin˘m právním profesím, jako napfi.
notáfiÛm ãi exekutorÛm, lze pak podpÛrnû vyjít
z nálezu Ústavního soudu âR sp. zn. III. ÚS
3000/11, kter˘ mimo jiné problematiku exeku-
torÛ fie‰il. Zejména ve vztahu k soudním fiíze-
ním, kdy pfiedmût sporu tvofií relativnû bûÏnou
agendu, aÈ uÏ exekutora pfii provádûní exekucí
nebo notáfie pfii v˘konu notáfiské ãinnosti, není
zastoupení tûchto úãastníkÛ advokátem úãelné.
Ve vztahu k fiízením, jeÏ netvofií pfiedmût ãin-
nosti notáfiÛ ãi exekutorÛ je pak nutno jejich po-
stavení odli‰it. V pfiípadû exekutorÛ s ohledem
na specifiãnost jejich agendy lze pfiijmout závûr,
Ïe náklady fiízení vznikající pfii zastupování
exekutora advokátem budou spí‰e úãelnû vyna-

3/2014 JURISPRUDENCE âLÁNKY

14

22 PodpÛrnû lze pak pouÏít také závûry obsaÏené v nálezu
Ústavního soudu âR sp. zn. II. ÚS 2396/09 (personální
i materiální vybavenost pro fie‰ení bûÏn˘ch sporÛ).

23 Je nutno zmínit, Ïe tento názor Ústavního soudu pro‰el taktéÏ
v˘vojem, viz napfi. rozhodnutí I. ÚS 89/94, dle kterého smyslem
v˘‰e citovaného ustanovení a procesního institutu nuceného
zastoupení je, aby Ústavní soud, jako specializovan˘ soud,
nebyl neúmûrnû zatûÏován nekvalifikovan˘mi návrhy
a nekvalifikovan˘m pfiístupem úãastníkÛ k jednání za situace,
kdy navrhovatelem, stûÏovatelem je advokát a je zfiejmé, Ïe
svou profesí zaruãuje naplnûní úãelu nuceného zastoupení
v fiízení pfied Ústavním soudem; v daném konkrétním pfiípadû je
proto na místû akceptovat, Ïe není tfieba, aby advokát jako
stûÏovatel byl v fiízení zastoupen˘ jin˘m advokátem, protoÏe je
prezentován zákonem pfiedepsan˘m zpÛsobem.



loÏené, pokud se tedy nebude jednat o zneuÏití
práva anebo exekutor nebude splÀovat pod-
mínky vypl˘vající z nálezu Ústavního soudu
âR sp. zn. I. ÚS 988/12 (obchodování a násled-
né vymáhání drobn˘ch pohledávek). Oproti to-
mu v pfiípadû notáfiÛ je situace odli‰ná, neboÈ
z pohledu OS¤. jsou tito zpÛsobil˘mi zástupci
úãastníkÛ stejnû jako advokáti (viz § 25a OS¤)
a z tohoto pohledu pak není mezi nimi a advo-
káty Ïádného rozdílu. Na notáfie lze pak vztáh-
nout závûry uvedené v˘‰e pro advokáty.

V pfiípadû státních zástupcÛ lze pfiijmout zá-
vûr prakticky totoÏn˘, jak˘ je ve vztahu k advo-
kátÛm, ktefií nevykonávají generální praxi
a vûnují se prakticky toliko právu trestnímu.
V˘jimku v tomto smûru by pfiedstavovali státní
zástupci, ktefií v rámci plnûní sv˘ch pracovních
povinností vstupují a úãastní se pravidelnû ci-
vilních soudních fiízení. ByÈ i zde mÛÏe b˘t ten-
to závûr spekulativní, neboÈ typ fiízení, do nichÏ
státní zástupce vstupuje, je odli‰n˘ od „klasické-
ho“ civilního sporného fiízení.24 Rozhodující tak
bude, zda posouzení právních otázek, jeÏ bylo
tfieba my‰lenkovû uchopit a v fiízení pfied sou-
dem fie‰it, se nijak v˘raznû nevymyká intelektu-
ální nároãnosti poÏadavkÛ kladen˘m na
profesní erudovanost praktikujícího právníka.25

Ve vztahu k soudcÛm je pak situace vcelku
komplikovaná. ByÈ pfiedmûtem jejich pracovní
ãinnosti není zastupování úãastníkÛ fiízení, pfiesto
s ohledem na jejich právní erudici a odborné zna-
losti je potfieba pfiijmout závûr, Ïe pro úãelnost za-
stoupení advokátem musí b˘t dány dÛvody a je
nutno a priori presumovat existenci dostateãného
právního a personálního vybavení a zabezpeãení
k tomu, aby byl soudce schopen kvalifikovanû
hájit svá práva a zájmy, aniÏ by musel vyuÏívat
pomoci advokátÛ.26 Z uvedeného v‰ak budou
nutnû existovat v˘jimky, zejména v pfiípadû spo-
rÛ obtíÏn˘ch ãi dlouhotrvajících, kde k efektivní
obranû je tfieba zku‰eného a odbornû zaloÏeného
advokáta ãi sporÛ, v nichÏ je soudce více osobnû
angaÏován. Lze tedy uzavfiít, Ïe kaÏd˘ soudce by
mûl b˘t schopen sám uplatnit Ïalobou svÛj nárok
na doplatek platu, zatímco nelze vylouãit úãel-
nost zastoupení advokátem v pfiípadû vypofiádá-
ní spoleãného jmûní manÏelÛ ãi sousedského
sporu, ãi v pfiípadû sporÛ právnû ãi skutkovû slo-
Ïit˘ch. Za skuteãnost odÛvodÀující úãelnost za-
stoupení advokátem pak lze také akceptovat
dlouhodob˘ v˘kon funkce soudce v oblasti odli‰-
né od sporného civilního fiízení (napfi. na úseku
trestním ãi opatrovnickém). 

âeská kanceláfi pojistitelÛ

âeská kanceláfi pojistitelÛ byla zfiízena zákonem
ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti z pro-

vozu vozidla, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ja-
ko profesní organizace pojistitelÛ, ktefií jsou na
území âeské republiky oprávnûni provozovat
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla. Podle § 24c uvedeného zá-
kona jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, ktefií
nemají sjednáno poji‰tûní odpovûdnosti z pro-
vozu vozidla (povinné ruãení) povinni âeské
kanceláfii pojistitelÛ uhradit zákonn˘ pfiíspûvek
do garanãního fondu za kaÏd˘ den, kdy není
vozidlo poji‰tûno. V rámci vymáhání poplatkÛ
za nepoji‰tûná vozidla âeská kanceláfi pojistite-
lÛ nejprve zpracovává informace o dluÏnících,
které následnû vyz˘vá k úhradû poplatkÛ (jed-
nou doporuãenû a jednou bûÏnou po‰tou), ná-
slednû pfiedává agendu externí vymáhací
spoleãnosti a poté advokátu, kter˘ tento subjekt
zastupuje v obãanském soudním fiízení. Hlav-
ním cílem âeské kanceláfie pojistitelÛ je zaji‰tûní
financování ‰kod zpÛsoben˘ch nepoji‰tûn˘mi
vozidly. Dle v˘roãní zprávy za rok 201227 âeská
kanceláfi pojistitelÛ zajistila financování ‰kod
zpÛsoben˘ch nepoji‰tûn˘mi vozidly i v roce
2012 na vrub nepoji‰tûn˘ch motoristÛ, pfiiãemÏ
pfiíspûvky ãlenÛ âeské kanceláfie pojistitelÛ do
garanãního fondu za úãelem financování nepo-
ji‰tûn˘ch ‰kod, které se pro rok 2011 ani pro rok
2012 nemusely vÛbec pfiedepisovat, se nemuse-
ly pfiedepsat ani pro rok 2013. Z v˘‰e uvede-
n˘ch zákonn˘ch norem stejnû jako ze samotné
v˘roãní zprávy se nám tak podává, Ïe hlavní
zdroje financování âeské kanceláfie pojistitelÛ
tvofií na jedné stranû poplatky za nepoji‰tûná
vozidla a na stranû druhé regresní úhrady od
‰kÛdcÛ, resp. viníkÛ dopravních nehod. âeská
kanceláfi pojistitelÛ je zfiízena zákonem a dispo-
nuje na poli svého pÛsobení v˘sadním postave-
ním, k ãemuÏ má vytvofieny i specifické
podmínky. Pfiedmût sporu ãiní její hlavní ãi v˘-
znamn˘ zdroj pfiíjmÛ, agendu pfiedmûtu sporu
(poplatky za nepoji‰tûná vozidla) sama spravu-
je a aÏ následnû pfiedává advokátu, pfiiãemÏ nelze
(aÏ na v˘jimky) oãekávat uplatnûní specializo-
van˘ch znalostí, jimiÏ by nedisponovali pracov-
níci úãastníka a v tomto smûru tak pÛsobí velmi
podobnû jako âeská televize.28 Své nároky na-
víc uplatÀuje vzorov˘m návrhem na vydání
elektronického platebního rozkazu, v nûmÏ mû-
ní jen identifikaãní údaje Ïalované strany, iden-
tifikaci vozidla, období bez poji‰tûní, datum
odeslání a doruãení v˘zvy k úhradû poplatku,
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24 Ustanovení § 35 odst. 1 OS¤, ustanovení §8 zákona 
ã. 292/2013 Sb., o zvlá‰tních fiízeních soudních, apod.

25 Nález Ústavního soudu âR sp. zn. III. ÚS 1180/10.
26 Obdobné uÏití nálezu Ústavního soudu II. ÚS 2396/09 ze dne

13. 8. 2012.
27 Viz www.ckp.cz/onas/vyrocni-zpravy/2012.pdf.
28 Viz závûry Ústavního soudu âR uvedené v nálezu sp. zn. 

I. ÚS 3344/12.



celkovou v˘‰i dluhu a poãátek prodlení, pfiiãemÏ
v‰e ostatní je vylíãeno typovû. VyplÀování tako-
v˘ch návrhÛ je ryze rutinní ãinnost, která nevy-
Ïaduje Ïádné odborné znalosti, a tyto skuteãnosti
samy o sobû odÛvodÀují závûr o neúãelnosti
právního zastoupení úãastníka advokátem, jak
vypl˘vá z rozhodnutí Ústavního soudu âR sp.
zn. I. ÚS 988/12. V˘‰e popsané skuteãnosti lze ta-
ké hodnotit jako zneuÏití práva na zastoupení
a tedy rozpor s ustanovením § 2 OS¤.

Pro úplnost je nutno uvést, Ïe ve valné vût‰i-
nû pfiípadÛ fiízení buìto konãí vydáním elektro-
nického platebního rozkazu dle ustanovení 
§ 174a OS¤, nebo rozhodnutím bez nafiízení jed-
nání dle § 115a OS¤, v dÛsledku ãehoÏ vût‰ina
sporÛ neklade, vyjma vyhotovení formuláfiové-
ho návrhu na vydání elektronického platebního
rozkazu, dal‰í personální ãi finanãní nároky na
Ïalobce. Oproti jin˘m úãastníkÛm má navíc
âeská kanceláfi pojistitelÛ v˘hodu, neboÈ nákla-
dy na uplatnûní poplatku tvofií souãást jejího
nároku (pfiíspûvku nepoji‰tûného vozidla) dle
ustanovení § 24c odst. 2 zákona ã. 168/1999 Sb.,
o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné subjekty vymáhající drobné
pohledávky

S ohledem na v‰echny v˘‰e vymezené podmín-
ky úãelnosti a formulované závûry si pak lze lo-
gicky poloÏit otázku, do jaké míry je úãelné
zastoupení advokátem u dal‰ích subjektÛ, ze-
jména tûch, jimÏ v rámci podnikání vznikají
drobné pohledávky, byÈ jejich vymáhání není
hlavní ãinností tûchto subjektÛ (dopravní pod-
niky, poji‰Èovny, poskytovatelé drobn˘ch pÛj-
ãek ãi úvûrÛ, dodavatelé tepla a energií,
poskytovatelé sluÏeb informaãní spoleãnosti
apod.). V tomto smûru je nutno pfiihlédnout ze-
jména k závûrÛm nálezu Ústavního soudu âR 
I. ÚS 988/12 t˘kající se „obchodníkÛ“ s pohledáv-
kami, neboÈ poskytování sluÏeb, z nichÏ tyto po-
hledávky vypl˘vají, pfiedstavuje bûÏnou
obchodní ãinnost tûchto subjektÛ (napfi. realizace
vefiejné hromadné pfiepravy ãi poskytování pojist-
né ochrany) a vymáhání pohledávek je s tûmito
ãinnostmi taktéÏ bûÏnû spojeno. Oproti jin˘m po-
hledávkám vznikajícím pfii podnikatelské ãinnos-
ti se tento typ pohledávek, resp. soudních sporÛ
z nich vypl˘vajících, vyznaãuje skutkovou a práv-
ní jednoduchostí, ryze administrativní povahou
návrhu na zahájení fiízení a obvykl˘m prÛbûhem
fiízení, u kterého nelze (aÏ na v˘jimky) oãekávat
uplatnûní specializovan˘ch znalostí, jimiÏ by ne-
disponovali pracovníci samotného úãastníka.

Pfiijmeme-li závûr vztahující se k povinnosti
podnikatele zabezpeãit svou podnikatelskou

ãinnost vlastními zdroji (jak mimo jiné také vy-
pl˘vá z v˘‰e uvedeného nálezu), pak nelze neÏ
uzavfiít, Ïe ze strany tûchto subjektÛ dochází ni-
koliv k v˘konu práva na zastoupení advokátem
ve smyslu zaji‰Èování právní pomoci, ale do-
chází k pomoci faktické, jeÏ v‰ak z hlediska
úãelnosti nespadá pod ãlánek 37 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod ani pod ustanovení 
§ 142 odst. 1 OS¤.

Ve vztahu k uveden˘m subjektÛm v‰ak nelze
opomenout nález Ústavního soudu âR I. ÚS
3923/11.29 Z uvedeného nálezu se podává spí‰e
závûr, Ïe pfies v˘‰e uvedené skuteãnosti jsou
u subjektÛ vykonávajících podnikatelskou ãi
obdobnou ãinnost, pfii níÏ vzniká vût‰í mnoÏství
bagatelních pohledávek, náklady na zastoupení
advokátem úãelnû vynaloÏené co do v˘‰e jed-
nonásobku vymáhané jistiny. Proti tomuto zá-
vûru v‰ak hovofií fakt, Ïe i tento nález se t˘kal
„postoupen˘ch“ pohledávek a je z dfiívûj‰ího
data (29. 3. 2012), neÏli je v˘‰e zmínûn˘ nález
Ústavního soudu âR I. ÚS 988/12 (z 25. ãerven-
ce 2012). I pfies uvedené v‰ak lze s ohledem na
ustanovení § 1 OS¤, tedy spravedlivou ochranu
soukrom˘ch práv a oprávnûn˘ch zájmÛ úãastníkÛ
aplikovat v pfiípadû subjektÛ, jeÏ s pohledávka-
mi „neobchodují“ závûry nálezu Ústavního
soudu âR I. ÚS 3923/11. A to zejména s pouka-
zem na fakt, Ïe jejich podnikáním není nákup
a uplatÀování pohledávek, ale tyto pohledávky
pfiedstavují druhotnou, z ãásti nepfiedvídatel-
nou a z pohledu tûchto úãastníkÛ také neÏá-
doucí souãást jejich podnikání. 

Závûr

Závûrem je tfieba poznamenat, Ïe i pfies v˘‰e
vznesené argumenty, nelze z „typovosti“ úãast-
níka vyvozovat absolutní závûry, ostatnû jak
v mnoh˘ch rozhodnutích poukazuje samotn˘
Ústavní soud âR. V kaÏdém jednotlivém pfiípa-
dû je pak nutno zohlednit konkrétní povahu
sporu z pohledu jeho nároãnosti, zdlouhavosti,
ãi nutnosti zastoupení zku‰en˘m a odbornû za-
mûfien˘m advokátem, aby mohlo b˘t z pohledu
úãelnosti nákladÛ fiízení fiádnû aplikováno usta-
novení § 142 odst. 1 OS¤.
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29 V takovém fiízení, jeÏ je zahájeno „formuláfiovou“ Ïalobou, nárok
je uplatÀován vÛãi spotfiebiteli, pfiiãemÏ ten vznikl ze smlouvy,
anebo jiného právního dÛvodu, av‰ak spotfiebitel je fakticky
vylouãen z moÏnosti sjednat si podmínky plnûní s jin˘m
obsahem (typicky pÛjde zejména o smlouvu o pfiepravû,
dodávce tepla nebo energií, spotfiebitelském úvûru, bûÏném
úãtu, o poskytování sluÏeb informaãní spoleãnosti,
o poskytování sluÏeb elektronick˘ch komunikací, o pojistnou
smlouvu, o regulaãní poplatek podle zákona ã. 48/1997 Sb.,
o vefiejném zdravotním poji‰tûní a o zmûnû a doplnûní
nûkter˘ch souvisejících zákonÛ), pak s ohledem na nutnost
dodrÏení principu proporcionality mezi v˘‰í vymáhané ãástky
a náhrady nákladÛ, je spravedlivé, aby v˘‰e odmûny za
zastupování Ïalobce advokátem byla urãena tak, Ïe zpravidla
nepfiesáhne jednonásobek vymáhané jistiny.


