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 § 2

Úplné znění § 2 – v tomto znění od 1. 1. 2014 – poslední změna zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí  výkon 
rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a prá-
vem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

Komentář k § 2
Komentátor: Jirsa

 Rozhodování sporů, řešení klasického  kontradiktorního konfl iktu, v němž na jedné straně stojí žalobce 
a na druhé straně žalovaný, je veřejností vnímáno jako hlavní náplň činnosti civilního soudu. To je také 
zdůrazněno v první části komentovaného ustanovení. Projednání věcí je jen cestou k jejich rozhodnutí. 
Aby mohl soud rychle a spravedlivě rozhodnout, musí být mezi stranami zřejmé a nepochybné, v čem je 
mezi nimi  spor. Účastníci se často obracejí na soud nepřipraveni, s tvrzením, že mají určitý nárok, avšak 
s mlhavými představami, v čem vlastně spočívá  podstata sporu. Soud musí účastníky donutit, aby si mezi 
sebou vyjasnili, jaké je jádro sporu. Teprve potom může rychle a kvalitně rozhodnout.

Jak strany přivést k podstatě sporu, je podrobně popsáno v komentáři věnujícímu se přípravě jednání 
a jednání ve věci (viz komentáře k ustanovením § 114a−114c, 118, § 120 odst. 3).

Jestliže soudce již v rámci   přípravy jednání neobjasní, v čem je jádro sporu, je téměř vyloučeno, aby 
splnil svoji zákonnou povinnost a ve věci rozhodl  při prvním nařízeném jednání (§ 114a odst. 1). A pokud 
soudce nerozhodne při jediném jednání, jde (až na výjimky) o jeho nedůslednost.

Také účastník si musí uvědomit, že v rámci dovolených postupů v řízení má možnost významně ovlivnit 
průběh i délku řízení v duchu zásady  práva náležejí bdělým a že mu zákon svěřuje řadu prostředků, který-
mi může soud „donutit“, aby jednal věcně a rychle.

K tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2009, sp. zn. I. ÚS 863/09: „Je však jen 
chybou samotného účastníka řízení, nevyužije-li svůj ústavně zaručený  procesní prostor. Za ústavně konformní 
součást procesního práva považuje Ústavní soud setrvale i zásadu, podle níž  práva náležejí bdělým (vigilantibus 
iura). Tato zásada refl ektuje na úrovni procesního práva základní ideu českého ústavního pořádku, podle které 
jsou základem  státu svobodné osoby disponující autonomií vůle, kterou uplatňují v horizontálních vztazích, tj. 
ve vztazích mezi sebou navzájem, a kterou zásadně musí respektovat i veřejná moc, není-li zákonem zmocněna 
k omezujícím zásahům do této oblasti. Na úrovni procesního práva jsou proto účastníci řízení rovněž chápáni 
jako emancipované osoby, které jsou procesními normami vedeny k tomu, aby se svými vlastními úkony aktivně 
přičinily o prosazení a ochranu svých práv a nespoléhaly na ochranitelskou ruku paternalistického  státu.“

Účastník se významně spolupodílí na průběhu řízení a nese vždy část odpovědnosti za jeho výsledek, bez 
ohledu na to, zda se jedná o řízení sporné či nesporné, zda je ovládáno zásadou  projednací či vyšetřovací.

Například: Žalobce podá neurčitou žalobu, za kterou nezaplatí soudní poplatek a nepřipojí k ní listinné 
důkazy, jejichž provedení se domáhá. Důsledek je následující: Soud musí nejprve vydat usnesení, kterým žalobce 
poučí, jakými vadami jeho  podání trpí a jak je třeba tyto vady odstranit (§ 43 odst. 1). Usnesení je třeba nejen 
vydat, ale také písemně vyhotovit a doručit žalobci. Žalobce v lepším případě zareaguje ve stanovené lhůtě (nej-
častěji patnáctidenní) a žalobu doplní, takže je způsobilá k projednání, stále však nepřipojí požadované listinné 
důkazy. Soud musí vydat výzvu k zaplacení soudního poplatku, vyhotovit ji, doručit a vyčkat, zda žalobce popla-
tek zaplatí. Zároveň znovu vyzve žalobce k zaslání listinných důkazů. I když žalobce dodatečně poplatek ve lhůtě 
zaplatí a zašle požadované listiny, znamenají tyto dva nadbytečné kroky v realitě české justice prodloužení řízení 
o několik měsíců. Kdyby žalobce podal bezvadnou žalobu i s listinami a vylepil na ni v kolcích soudní poplatek, 
dočká se konečného rozhodnutí mnohem dříve.

Pod pojmem  rozhodování jiných věcí je třeba chápat především rozhodování  nesporných věcí (především 
podle zákona o  zvláštních řízeních soudních), tedy vyřizování velmi různorodé agendy. Každý okresní soud se 
dělí na dva hlavní úseky: trestní a civilní. Zatímco trestní nebývá dále rozdělen na další oddělení, civilní ano. 
Najdeme tedy téměř u každého soudu oddělení občanskoprávní, opatrovnické, obchodní, exekuční, dědické, 
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případně detenční či další. Musí se zde však vyřizovat i jiné agendy, jako je například umořování listin, soud-
ních úschov, protestace směnek, u  krajských soudů agenda insolvenční, agenda  obchodního rejstříku, cenných 
papírů. Mezi klasické „vedlejší“ agendy patří  výkon rozhodnutí, v soudní terminologii – exekuce.

Před středníkem v textu komentovaného ustanovení jsou výstižně, stručně a jasně popsány hlavní úko-
ly, které před sebou soudy v civilním řízení mají: 1.  projednávání sporů; 2.  rozhodování sporů; 3.  výkon 
dobrovolně nesplněných rozhodnutí.

Soud musí  spor rychle, předvídatelně a koncentrovaně projednat, spravedlivě rozhodnout, ale také v pří-
padě potřeby své rozhodnutí vykonat. Významný poválečný český soudce JUDr. Josef Rubeš s oblibou říkal, 
že každý soudce by měl na začátku kariéry povinně vyřizovat exekuce, a to zejména proto, aby si uvědomil, 
že pokud vydá nevykonatelné rozhodnutí, jako by žádné nevydal. Malá nepřesnost, neurčitost ve výroku 
rozhodnutí, může znamenat, že veškeré soudcovo snažení, precizní písemné odůvodnění na několik stran, 
mohou přijít vniveč, protože účastníkovi se nedostane toho, pro co se na soud obracel, tedy exekučního ti-
tulu. Je především věcí soudu, aby vydal vykonatelné rozhodnutí, tedy aby jeho výrok byl určitý, přesný, bez 
chyb a nesprávností. Na vykonatelnost má však významný vliv i účastník, a to tím, jak precizně formuluje 
svůj konečný návrh (petit), který následně – v ideálním případě – soud přebírá do výroku svého rozhodnutí.

Za středníkem je v textu znovu, stejně jako v § 1, zdůrazněna preventivní a výchovná povinnost soudu, 
a dále povinnost vždy ochránit toho, kdo svá tvrzení opírá o příslušná hmotněprávní ustanovení, do jehož 
práv a právem chráněných zájmů zasahuje ten, kdo v právu není. Také proto nesmí soud během řízení 
asistovat zneužívání práva, jak bude dále uvedeno na více místech tohoto komentáře (§ 87, 93, 107a atd.) – 
k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. 21 Nd 299/2012.

Abychom mohli lépe chápat další ustanovení tohoto procesního předpisu, je důležité vysvětlit na sa-
mém začátku komentáře, co vlastně  spor je a v čem spočívá jeho podstata. Spor není v  procesní teorii i praxi 
na prvním místě chápán jako neshoda o právu, ale jako  neshoda o skutku.

Spor je tedy primárně chápán jako otázka skutková, nikoliv právní. Jinak řečeno, jako rozdíl mezi pří-
během, jak jej předestírá žalobce, a příběhem předkládaným ze strany žalovaného. Odlišnost mezi tím, co 
tvrdí žalobce a co žalovaný, to, o co se účastníci přou, o čem nejsou schopni se dohodnout.

Pokud tedy je v tomto komentáři zmínka o sporu, řeč je právě o rozdílech mezi příběhy – skutkový-
mi verzemi stran. Sporem v pravém procesním slova smyslu není, pokud se strany shodnou na skutku 
(na tom, „jak to bylo“), a pouze na tento nesporný skutkový stav (příběh) mají jiný odlišný právní názor.

Příklad: Mezi stranami není sporu o tom, že žalovaný užíval nebytové prostory v žalobcově domě od 1. 4. 2012 
do 31. 10. 2012 a že za toto užívání zaplatil žalobci částku 50 000 Kč. Žalovaný tvrdí, že se jedná o částku 
odpovídající nájemnému v místě a čase obvyklému, protože smlouvu, na základě níž nebytové prostory užíval, 
považuje za neplatnou. Žalobce argumentuje tím, že nájemní smlouva, v níž bylo sjednáno za stejné období ná-
jemné 100 000 Kč, je platná, a že mu tedy žalovaný dluží částku 50 000 Kč. V tomto případě není  spor ohledně 
příběhu, ale totožný příběh každá ze stran vykládá jinak – žalobce jako užívání na základě platné nájemní 
smlouvy, žalovaný jako užívání bez právního důvodu. Je na soudci, aby na jinak nesporný skutkový stav správně 
aplikoval příslušné ustanovení hmotného práva.

Obrazně řečeno, vycházíme-li z tradičního posazení účastníků v jednací síni, po pravici soudcově se 
odvíjí jeden příběh žalující strany, po jeho levici druhý – verze strany žalované.

Graf č. 2: Zjednodušené schéma postavení stran sporu před soudem.

Bod, v němž se tyto dva příběhy střetávají (liší se v něm), lze označit za podstatu sporu, jeho jádro. Dů-
ležité je jádro sporu očistit v průběhu řízení od nánosů a nepodstatných skutečností. To je jedna z hlavních 
úloh soudce a jeho týmu v procesu, bez ohledu na to, zda se jedná o řízení sporné, nebo nesporné (zák. 
č. 292/2013 Sb., o  zvláštních řízeních soudních).

Jinak srov. též komentář k ustanovení § 1.
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Graf č. 3: Schematické znázornění organizace civilního úseku okresního soudu.

Graf č. 4: Schematické znázornění organizace civilního úseku krajského soudu.
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 § 3

Úplné znění § 3 – v tomto znění od 1. 1. 2014 – poslední změna zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad 
soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo 
nebo porušeno.

Komentář k § 3
Komentátor: Jirsa

V ustanovení je defi nován hlavní úkol civilního procesu, který je upraven komentovaným zákonem.  Spra-
vedlností lze rozumět ideální stav společnosti, ve které se dodržují zákony, v tomto kontextu především psa-
né zákony, hmotněprávní předpisy. Dluhy se mají splácet, ublížit jinému na zdraví se nesmí, na cizí pozemek 
je vstup zakázán, vadné zboží lze vrátit … To jsou notorické pravdy a obecně vnímaná pravidla.

Každý soudce má svojí rozhodovací činností, tzn. postupem v konkrétní věci, přímý vliv na  spravedlnost. 
Hlavním úkolem soudů je chránit ty, v jejichž neprospěch jsou tato (a jiná) pravidla porušována, a nejen 
to: mají i na všechny subjekty práva působit tak, aby k zásahům do právem chráněných zájmů nedocházelo.

Především musí v soudním řízení postupovat tak, aby byla zajištěna tato ochrana rychle a spravedlivě. 
K tomu soudům a soudcům může sloužit účelně, koncentrovaně a nestranně vedené soudní řízení, které se, 
je-li správně využito, může  stát skutečnou zárukou spravedlnosti a práva. Zárukou toho, že práva nebudou 
porušována, či spíše toho, že porušení bude napraveno, čímž ve společnosti dojde k posílení přesvědčení, 
že porušovat práva se nevyplácí.

Ve druhé větě tohoto ustanovení se odráží ústavní zásada  práva na soudní ochranu (článek 36 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod: Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého 
a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.).

Každý se tedy může obrátit na soud, aby se domáhal ochrany soukromého práva, které bylo porušeno 
nebo ohroženo, či spíše, o němž tvrdí, že je porušeno nebo ohroženo. Listina totiž deklaruje nárok na „domá-
hání se“  práva na přístup k soudu.

Praktickým důsledkem shora uvedené ústavní zásady je například i to, že každé (skutečně každé)  podá-
ní, které je soudu doručeno, musí být zaevidováno do soudního rejstříku a soud se jej nemůže zbavit jinak, 
než že je buď zákonným způsobem odmítne po předchozí výzvě k odstranění vad (k tomu blíže komentář 
k ustanovení § 43), nebo je projedná, případně řízení zastaví bez meritorního projednání.

Občanské soudní řízení dává soudci do rukou celou řadu nástrojů, jak dosáhnout spravedlnosti nebo 
alespoň stavu právní jistoty. Jak upevňovat a rozvíjet společensky žádoucí stav, ve kterém je status quo v sou-
ladu s právem, a v této souvislosti nutno podotknout, že nejen s právem psaným, ale i nepsaným, vyššími 
principy,  ekvitou (aequitas je „vyšší  spravedlnost“, nevynutitelná pravidla slušnosti).

 § 4

Zrušen – od 1. 1. 1992 zákonem č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád

Komentář k § 3 (§ 4)
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 § 5

Úplné znění § 5 – v tomto znění od 1. 1. 1992 – poslední změna zákonem č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občan-
ský soudní řád a notářský řád

Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

Komentář k § 5
Komentátor: Jirsa

Jednou ze základních povinností soudu je poučit účastníka tak, aby jen pro neznalost procesního předpisu 
neutrpěl újmu, což souvisí se  zásadou  předvídatelnosti soudního rozhodnutí, která je nyní výslovně upra-
vena v ustanovení následujícím. Jinými slovy – neznalost hmotného práva sice neomlouvá, pro neznalost práva 
procesního však účastník nesmí bez předchozího poučení ze strany soudu prohrát.

Porušení poučovací povinnosti znamená ve svém důsledku zásah do významných ústavních práv, 
především do zásady  rovnosti účastníků a  práva na spravedlivý proces. Aplikací tohoto ustanovení 
se ve své rozhodovací praxi pravidelně zabývá Ústavní soud. Například v nálezu ze dne 27. 11. 2007, 
sp. zn. II. ÚS 1331/07, se uvádí: „… Poučovací povinnost obecných soudů představuje jeden ze základních 
předpokladů  práva na spravedlivý proces, zaručeného především v čl. 36 odst. 1 Listiny. Tomuto právu odpovídá 
povinnost soudů poskytovat účastníkům řízení poučení o jejich procesních právech a povinnostech (§ 5 o. s. ř.), 
včetně poučení o opravných prostředcích.“

Komentované ustanovení obsahuje takzvanou obecnou  poučovací povinnost soudu (  generální poučo-
vací klauzuli) a dva důležité pojmy:   procesní práva a   procesní povinnosti. Procesní práva účastníka jsou 
prostředky, které mu tento  procesní předpis dává (nabízí) pro uplatňování nároků vyplývajících z hmotně-
právních předpisů. Procesní povinnosti jsou potom úkoly, které soud v řízení od účastníka vyžaduje splnit 
a za jejichž nesplnění v některých případech stanoví (může stanovit) sankci, hlavně však jejich porušení 
znamená zhoršení jeho  procesní situace.

K tomu je třeba dodat, že nejen občanský soudní řád účastníkovi ukládá povinnosti (přiznává práva), 
které je třeba v soudním řízení splnit. Například povinnosti účastníka u soudního jednání (jak se má u jedná-
ní chovat) upravuje jednací řád, jiné může stanovit schválený  rozvrh práce (kupříkladu povinnost navštěvovat 
soudní kanceláře pouze v určitou úřední dobu).

Povinností soudu je poskytovat účastníkům poučení pouze o procesních právech a povinnostech. 
K tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 1998, sp. zn. III. ÚS 483/98: „Z ustanovení § 5 
občanského soudního řádu lze vyvodit, že soud je povinen poučit účastníky o jejich procesních právech a povin-
nostech. Podle názoru Ústavního soudu je toto ustanovení nutno vyložit tak, že soud je povinen účastníky poučit, 
jaká práva jim přiznávají a jaké povinnosti jim ukládají procesněprávní předpisy, jak je nutno   procesní úkony 
provést, popřípadě jak je třeba odstranit vady procesních úkonů již učiněných, aby vyvolaly zamýšlené  procesní 
účinky. Do poučovací povinnosti tedy nepatří návod, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby 
dosáhl žádaného účinku. Pokud by v rámci poučovací povinnosti soud poučoval účastníky o tom, kdo je či není 
pasivně legitimován, nešlo by o pouhé poučení o procesních právech a povinnostech, ale o zásah soudu, kterým 
by vedl účastníky k tomu, co mají v daném případě dělat, aby dosáhli žádaného právního účinku. Navíc tak-
to chápanou poučovací povinností by soud mohl výrazně porušit zásadu  rovnosti účastníků soudního řízení.“ 
Zákony č. 30/2000 Sb. a č. 59/2005 Sb. byla tato zásada ovšem zčásti prolomena – konkrétně poučovací 
povinností podle § 118a, jak bude podrobně uvedeno v komentáři k tomuto ustanovení, a dále povinností 
upozornit v rámci smírného řešení věci na právní úpravu a stanoviska Nejvyššího soudu a jeho rozhodnutí, 
uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (§ 99 odst. 1, věta druhá, za středníkem).

Procesní  poučovací povinnost soudu je trvalá, permanentní, musí účastníka provázet od  podání návrhu 
až po rozhodnutí dovolacího soudu (případnou  exekuci).

Například: V průběhu řízení vyplyne, že nájemní smlouva, o kterou žalobce opírá svůj nárok, je neplatná, 
nelze se podle ní domáhat zaplacení dlužného nájemného, ale pouze vydání bezdůvodného obohacení ve výši 
nájemného v čase a místě obvyklého, čemuž musí odpovídat i nová skutková tvrzení. Na to musí soudce účast-
níka upozornit a vyzvat jej (v tomto případě konkrétně podle ustanovení § 118a odst. 2), aby doplnil žalobu, 
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označil nové důkazy, a nemůže prostě a jednoduše zamítnout žalobu z toho důvodu, že žalobce žaluje na základě 
neplatné smlouvy. Nebo jinak: V průběhu dokazování vyplyne ze svědeckých výpovědí, že škodní události byl 
přítomen ještě jeden svědek, který musel bezprostředně sledovat, jak ke škodě došlo. Soudce to postřehne, ne však 
nezastoupený žalobce, který svědeckou výpověď tohoto svědka nenavrhne, ačkoliv dosud je jeho  procesní situace 
slabá a žalobce neunáší  důkazní břemeno. Soudce musí účastníka poučit podle § 118a odst. 3 a nemůže žalobu 
zamítnout pro neunesení důkazního břemene.

Obecná  poučovací povinnost soudu má své vyústění v řadě dalších konkrétních ustanovení.

Graf č. 5: Přehled dílčích poučovacích povinností vycházejících z obecného poučovacího principu.

poučení

o právu vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle 
rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout (§ 15a odst. 1)

o koncentraci řízení ke konci přípravného jednání (§ 114c odst. 5)

o následcích nesplnění kvalifikované výzvy k vyjádření k žalobě (§114b odst. 5)

o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního 
orgánu ve správním soudnictví (§ 104b odst. 1)

o možnosti předvedení (§ 52 odst. 1)

upozornění na právní úpravu, stanoviska a judikaturu (§ 99 odst. 1)

o následcích odepření přijetí písemnosti (neposkytnutí součinnosti) – § 50c odst. 1, 2

o ukládání písemností u soudu s účinky doručení (§ 46c odst. 3)

o následcích nedoplnění podání (§ 43 odst. 1, 2)

o právu požádat o ustanovení zástupce (§ 30 odst. 1)

o kontumačních rozhodnutích při neomluvené absenci 
u přípravného jednání (§ 114c odst. 6, 7)

o následcích nezaplacení zálohy na náklady důkazu (§ 141 odst. 1)

vyslýchaných osob (§ 126a, 127, 127a, 131)

„poslední zvonění“ – výzva před vyhlášením rozsudku (§ 119a)

o koncentraci u jednání pro účastníky, 
kteří dodatečně vstoupili do řízení (§ 118b odst. 2)

o opravných prostředcích a výkonu rozhodnutí ( § 156 odst. 1)

k dotvrzení rozhodných skutečností, navržení důkazů 
a překvalifikování skutkových tvrzení (§ 118a)

o následcích zmeškání jednání (možnost vydat kontumační rozsudek) –  § 153b odst. 1

věřitelů v dražební vyhlášce a o námitkách při dražbě nemovitosti či podniku v rámci 
výkonu rozhodnutí (§ 336f odst. 2, § 337e odst. 3, § 338s odst. 2, § 338t odst. 2)

předvolávané osoby při prohlášení o majetku (§ 260d, 260e)
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Soudce (jeho asistent,  vyšší soudní úředník) musí poučovat citlivě a adresně, nikoliv formálně a v obec-
né rovině, aby jeho poučení odpovídalo konkrétní situaci vzniklé v řízení. Vždy se musí jednat o poučení 
věcné, pokud možno příkladmé, nikoliv abstraktní a neurčité. Například: Je nesprávný takový postup, kdy 
soudce použije pro výzvu k odstranění vad žaloby (§ 43 odst. 1) předtištěný formulář, na němž je uvedeno, že 
žalobce je povinen „vylíčit rozhodující skutečnosti a označit přesné znění žalobního petitu“. Pokud soudce dospěje 
k závěru, že žalobce dostatečně nesplnil svoji  procesní povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti a neuvedl v žalobě 
konečný návrh, měl by vždy účastníka poučit v kontextu konkrétní žaloby a  procesní situace: 1. jakými konkrét-
ními vadami žaloba trpí; 2. v čem tyto vady přesně spočívají; 3. jak přesně tyto vady odstranit.

V některých jednodušších procesních situacích může soud použít ofi ciální kancelářský vzor, který již 
předtištěné poučení obsahuje, což se týká zejména formulářů pro  předvolání.

Účastník by potom měl, chce-li učinit pro úspěch ve věci vše, pozorně naslouchat (číst), jakého poučení 
se mu dostane, a pečlivě také uloženou povinnost splnit. Je-li například poučen soudem ve smyslu ustanovení 
§ 114b odst. 1, že se má k žalobě vyjádřit do 30 dnů, musí mít na paměti, že je jeho povinností jednak se k žalo-
bě srozumitelně vyjádřit, a dále, že tak musí učinit nejpozději do 30 dnů, neboť pokud se vyjádří po lhůtě, utrpí 
prohru v podobě  rozsudku pro  uznání, což může znamenat značnou majetkovou újmu.

Není-li účastníkovi zřejmé, o čem a proč jej soud poučuje a jaké mohou být důsledky nesplnění uložené 
povinnosti, lze doporučit, aby se na soud aktivně obrátil a sám si vyžádal dodatečné poučení. Jestliže se tak-
to účastník ve vztahu k soudu projeví, je to vhodnější, než když zareaguje na poučení, kterému nerozumí, 
byť se snaží splnit povinnost podle svého nejlepšího přesvědčení.

V této souvislosti je třeba také upozornit na možnost ustanovení  zástupce podle § 30. Odůvodňují-li 
to celkové majetkové poměry účastníka, nejde-li o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva a povaha věci to 
vyžaduje, lze ustanovit  zástupce k ochraně účastníkových zájmů, což může být v odůvodněných případech 
i  advokát. Tento  zástupce může účastníkovi pomoci například tím, že jej zorientuje ve složité  procesní 
situaci, konkrétně mu poradí, jak zareagovat na poučení, kterému účastník nerozumí nebo nechápe jeho 
smysl. Zejména v  řízení sporném je vhodné, aby účastník absolvoval řízení zastoupen advokátem, je-li to 
alespoň částečně v jeho možnostech. Podceňovat soudní řízení a spoléhat na přílišnou péči soudu se nemusí 
vždy vyplatit, i když je soud povinen účastníka poučit o všech jeho procesních právech a povinnostech.

Jinými slovy: Pokud se účastník v soudním řízení neorientuje, například tak, že nerozumí, o čem jej soud 
poučuje a co od něj žádá, je nanejvýš vhodné: 1. vyhledat pomoc advokáta, 2. požádat o dodatečné poučení nebo 
3. požádat soud o ustanovení  zástupce.

Právo být poučen má účastník bez ohledu na to, zda je zastoupen advokátem (příp. notářem), s výjim-
kou obecného poučení při jednání podle § 118a odst. 4 (viz komentář k tomuto ustanovení). K tomu dále 
srovnej též nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 1995, sp. zn. I. ÚS 151/94.


