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Úvod 3 

1 Úvod  

Institut zastoupení je důležitým prvkem správního práva. Jeho důležitým efek-
tem je možnost účastnit se na správním řízení i osobám, které nedosahují právní 
způsobilosti v rozsahu dostatečném požadavkům zákona. Tyto osoby potom svá 
procesní práva a povinnosti vykonávají prostřednictvím zástupce. 

Správní řád (SpŘ)1 upravuje institut zástupce v §§ 31 – 35 a dělí jej na za-
stupování na základě zákona a na základě smlouvy, plné moci.  

Institut zástupce není specifikem správního řízení. Vychází ze základů ne-
jobecnějších právních úprav a aplikuje se napříč právním řádem. 

Nejobecnější oblasti úpravy zastupování v českém právním řádu nalezneme 
v občanském zákoníku (ObčZ)2. Institut zastupování dělí analogicky jako Správ-
ní řád, tedy na základě zákona a na základě plné moci.  

I zde nacházíme ve starších úpravách stopy geneze institutu zastoupení. Od 
roku 1964, kdy vstoupil v platnost nynější občanský zákoník, se úprava zastou-
pení na základě zákona prakticky nezměnila. Oproti tomu výrazně byla s účin-
ností od roku 1992 přepracována a rozšířena kapitola týkající se zastoupení na 
základě plné moci3, která platí dodnes bez větších změn. 

Úpravu zastoupení jak na základě zákona, tak i na základě plné moci nachá-
zíme taktéž ve starším občanském zákoníku z roku 1950.4 Avšak jen slabě je za-
stupování upraveno v předcházejícím kodexu, Obecném občanském zákonníku 
rakouském5. Zde nenacházíme konkrétní, explicitní úpravu, jak ji známe ze sou-
časné úpravy, avšak se zastoupením, zejména na základě zákona, se však setká-
váme opakovaně a v rámci kodexu rozptýleně. 

Explicitně je zde však zmíněna Smlouva o zmocnění, tedy úprava zastoupe-
ní na základě plné moci (§1002 a násl.) 

2 Zastoupení ve správním právu 

Zástupcem ve správním právu rozumíme osobu, která zastupuje při procesních 
úkonech osobu jinou a to na základě zákona či plné moci, jak plyne ze Správního 
řádu (SpŘ)6.  Zástupce je dle ObčZ oprávněn jednat za jiného jeho jménem. 

Z úpravy občanského zákoníku taktéž plyne, že práva a povinnosti zastou-
peného přecházejí na zástupce, což dále zdůrazňuje i SpŘ. Zástupce přitom jed-
ná jménem zastoupené osoby. Uvádí tak například Nejvyšší správní soud: „Ty-

                                                 

1 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3 Zákon č. 509/1991 Sb. kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 

4 Zákon 141/1950 Sb., Občanský zákoník, v původním znění 

5 Zákon 946/1811 Sb.z.s. Obecný občanský zákonník rakouský ve znění k 1. 1. 1904 

6  Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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pické pro tento vztah (mezi zástupcem a zastoupeným, pozn, aut.) je, že zá-
stupce jedná sice jménem zastoupeného, avšak důsledky jeho úkonů, které pro 
zastoupeného činí, plynou vždy zastoupenému. Zástupce tak svými úkony vy-
volává vznik práv či povinností zastoupenému.“7 

To, že zástupce je během správního řízení plnohodnotnou „náhradou“ za-
stoupeného však neznamená, že by neměl správní orgán právo předvolat i za-
stoupenou osobu, což je podstatné z hlediska podávání informací, které může 
znát jen zastoupený, například vlastní svědectví. Právní úpravu nalézáme v §59 
SpŘ: „Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k 
provedení úkonu nutná. (…) Předvolaný je povinen dostavit se včas na určené 
místo…“ 

S tímto úzce souvisí taktéž problematika doručování písemností zastoupe-
nému, neboť § 34 SpŘ ve svém druhém paragrafu stanovuje povinnost zasílat 
písemnosti pouze zástupci, avšak stanovuje výjimku a to právě na situaci, kdy je 
nutné, aby něco v průběhu řízení vykonal zastoupený osobně. To je možné číst 
taktéž ve výše citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu: “Protože je to 
právě zástupce, který má hájit práva zastoupeného ve správním řízení, nor-
muje správní řád zásadu, že i písemnosti, které jsou zastoupenému určeny, 
jsou doručovány výhradně jeho zástupci a pouze takové doručení má účinky 
založení běhu lhůt pro účely řízení. Tato zásada je prolomena výjimkou, uvo-
zenou v odst. 2 (§34, pozn. aut.), která stanoví, že zastoupenému (tedy účastní-
ku řízení) se doručí takové písemnosti, které jej povolávají v daném řízení něco 
osobně vykonat.“ 

Zároveň soud vymezuje podmínky, za kterých je možné zastoupeného před-
volat, ač má svého právoplatného zástupce: „Musí se jednat tedy o písemnost, 
jíž správní orgán vyžaduje osobní účast zastoupeného v řízení proto, aby byl 
smysl či obsah řízení naplněn. Je skutečností, že správní orgán se musí i v ta-
kovém případě pohybovat v rámci zákonem mu stanoveným; může totiž poža-
dovat osobní konání zastoupeného v řízení jen tehdy, připouští-li takové jeho 
oprávnění zákon sám. Typickým takovým úkonem je provedení výslechu 
účastníka v řízení; jeho osobní výpověď nemůže totiž poskytnout nikdo jiný, 
nežli on sám.“ 

Písemnost v takovém případě odešle správní orgán jak zastoupenému, tak 
také jeho zástupci.8  

Za pozornost v takovýchto případech stojí běh lhůt. Zákonodárce při tvorbě 
předpokládal, což je patrné z druhého odstavce §34 SpŘ, že doručení písemností 
zastoupenému nemá žádný vliv na běh lhůt. Tato myšlenka je zdůrazněna také 
v důvodové zprávě k návrhu zákona9 Zákonné lhůty jsou počítány podle doby 
doručení písemnosti zástupci a datum doručení písemnosti zastoupenému nemá 
na běh lhůt vliv. 

                                                 

7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 17. 11. 2008, sp. zn. 1 As 100/2008–61. 

8 JEMELKA, L., PONDĚLNÍČKOVÁ, K., BOHDALO,D.: Správní řád, 2. vydání. Praha: 

2009, str. 134 

9 Sněmovní tisk 201/0, IV volební období: Důvodová zpráva, str. 113 
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3 Zastoupení na základě zákona 

Při rozdělení jednotlivých druhů zastoupení se držme rozdělení, které užil 
zákonodárce při tvorbě základní správněprávní normy, tedy správního řádu. 
Jako první v tomto případě uvádí v §32 zastoupení na základě zákona a opa-
trovnictví. Za klíčovou můžeme v tomto případě požadovat větu nacházející se 
v první odstavci paragrafu: “V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způso-
bilost, musí být zastupován zákonným zástupcem.“ Z věty plyne, že zastupování 
je v případě, kdy nedosahuje účastník plné způsobilosti, obligatorní, ze zákona 
povinné a nezle se z něj vyvázat jinak, než splněním podmínky dostatečné pro-
cesní způsobilosti. Nutnost zastoupení je zde vcelku logická, právní úkony uči-
něné právně nedostatečně způsobilou osobou by nebyly relevantní a takové 
správní řízení by nemělo faktický smysl. Nedostatek procesní způsobilosti se 
reálně vztahuje jen na fyzické osoby.10 

Zákonné zastoupení má svůj základní pramen v občanském zákoníku, kde 
je paragrafem 27 členěno na zákonné zastupování nezletilého dítěte (odst. 1) a 
na zákonné zastupování fyzické osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům byla 
soudem v nějakém rozsahu omezena (odst. 2). 

V prvním bodě, tedy u dítěte nezletilého, odkazuje zákonodárce na zákon o 
rodině.11 Paragraf 31tohoto zákona ve svém prvním odstavci přenáší právní za-
stupování nezletilce primárně právě na rodiče skrze rodičovskou odpovědnost. 
Dále zákon uvádí a rozebírá některé specifičtější případy zastupování nezletilce, 
zejména v případech, vychovává-li dítě jiná osoba než rodič. Zatímco na osvoji-
tele přechází v souladu s §63 rodičovská zodpovědnost plně analogická se zod-
povědností rodičovou, za značkou pozornost stojí problematika zastupování dětí 
v pěstounské péči. Zde totiž zákon v §45c stanoví pravomoc pěstouna zastupovat 
nezletilce pouze v běžných záležitostech. Naopak v záležitostech závažných je 
nutné zastoupení rodičů, je-li jich, popřípadě soudem ustaveného zákonného 
zástupce.  

Se stejným problémem správy v běžných záležitostech se setkáváme taktéž 
u rodičů. Zákon totiž při definicích práv a povinností rodičů ve vztahu k dítěti 
užívá množné číslo. Problém přitom nastává ve chvíli, kdy se rodiče rozvedou a 
zároveň nebyl jeden z rodičů soudem omezen ve způsobilosti k právním úko-
nům.  

V tomto případě je nutné hledat rozklíčování problému u Ústavního soudu, 
který ve svém nálezu vyslovil: „Ze situace, kdy je zde otec dítěte a zároveň jeho 
zákonný zástupce, který nebyl zbaven rodičovských práv (resp. rodičovské 
zodpovědnosti) a osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy dle § 45 odst. 1 zá-
kona o rodině a která je podle soudního rozhodnutí oprávněna dítě zastupovat 
jen v běžných záležitostech, nelze v žádném případě ani analogicky dovodit, že 

                                                 

10 SKULOVÁ, S., PRŮCHA, P., HAVLAN, P., KADEČKA, S.: Správní právo procesní, 1. 

Vydání. Praha: 2005, str. 82 

11 Zákon č. 94/1963 Sb.,  rodině, ve znění pozdějších předpisů 
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by zde byly dvě osoby "v postavení rodičů", které by byly oprávněny zastupo-
vat nezletilé dítě v podstatných záležitostech.“12 

Z uvedeného tak plyne, že v jiných než běžných záležitostech je nutné, aby 
rodiče postupovali při zastupování dítěte jednotně. Není-li shoda mezi manželi 
či exmanželi možná, je nutné požádat o autoritativní rozhodnutí soud. 

Takovouto běžnou záležitostí může být běžná dispozice s majetkem, jeho 
správa a obvyklé hospodaření s majetkem. Na druhou stranu například zcizení 
takového majetku již za takovouto běžnou záležitost považovat nelze.13 14 

Z občanského zákoníku (§30) lze dovodit, že rodič může být zástupcem 
pouze v případech, kdy není sám ve střetu zájmů, což prakticky vylučuje, aby byl 
rodič například jednou stranou sporu a zároveň zastupoval své dítě stojící na 
straně druhé. 

 
Zákonný zástupce se nicméně netýká jen nezletilců. Občanský zákoník sta-

noví, že zákonný zástupce je přidělen soudem taktéž osobě, jejíž způsobilost 
k právním úkonům byla soudem omezena či zcela odňata. Takový zástupce je 
pak taktéž oprávněn jednat za zastoupenou osobu ve věcech správních. 

Takovýmto zástupcem by měla být fyzická osoba, nicméně zákon připouští 
možnost, kdy takováto fyzická osoba neexistuje. Potom nastupuje role státu, jak 
zmiňuje také Ústavní soud: 

„Z toho lze vyvodit, že je to rovněž primárně stát, který je vůči osobě zba-
vené způsobilosti k právním úkonům povinován ochranou jejích základních 
práv, tj. konkrétně zajistit jí kvalifikované zastupování v právních vztazích, a 
tam, kde neexistuje soukromá osoba ochotná takovou funkci zastávat, je stát 
povinen vykonávat tuto funkci sám. S ohledem na to je jedinou ústavně kon-
formní interpretací § 27 odst. 3 o. z. taková interpretace, která reflektuje toto 
postavení a roli státu ve vztahu k ochraně základních práv. Dané ustanovení je 
tedy třeba vykládat tak, že „orgánem místní správy“ je obec, která opatrovnic-
kou funkci vykonává jako „organizační součást“ státu, nikoliv jako korporace 
nadaná územní samosprávou. Ústavněprávní hledisko vyžaduje, aby výkon 
opatrovnické funkce byl považován za výkon přenesené, nikoliv samostatné 
působnosti obce. Toto hledisko musí v podmínkách demokratického právního 
státu nutně převážit nad problematickým pohledem ryze civilistickým, jak byl 
prezentován v dosavadní judikatuře obecných soudů, a rovněž nad ustanove-
ním § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při je-
hož přijetí zákonodárce jistě nezvažoval všechny zvláštní situace, kdy je obec 
pověřována výkonem pravomocí.15“ Prakticky jde o vyjádření humanity, kdy 
nemůže ani osoba se sebeproblematičtějším duševním zdravím ponechána vůči 
ostatním osobám napospas, ale o její zastupování se stará stát jako všeobecný 

                                                 

12 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 157/01 

13 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_020.htm 

14 http://pravniradce.ihned.cz/c1-29296810-zastupovani-manzela 

15 Usnesení Ústavního soudu ČR  ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 995/07 
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garant práva ve státě a to prostřednictvím orgánů osobě nejbližších – obcí 
v přenesené působnosti. 

Osobám, které nedisponují právní způsobilosti v rozsahu dostatečném pro 
konkrétní správněprávní případ, a zároveň nemají zákonného zástupce či je ten-
to zákonný zástupce nemůže zastupovat (jak plyne z §32 odst. 2 a) SpŘ), usta-
noví správní orgán opatrovníka.  

Zákon v §32 definuje taktéž další případy, kdy ustaví správní orgán účastní-
ku řízení opatrovníka. Jedná se o situace popsané několika body. Může tak být 
učiněno, brání-li osobě jiná právní překážka v činění úkonů, avšak nezvolili si 
vlastního zmocněnce. (bod b) Bod c) umožňuje ustavit opatrovníka právnické 
osobě, která nemá orgán způsobilý jednat. 

Důležitý je bod d), který umožňuje ustavit opatrovníka osobě, jejíž místo 
pobytu není známo nebo není prokazatelně možné doručit ji písemnosti. Po-
dobně také bod e) umožňuje ustanovit opatrovníka osobě, která není známá a 
bod h) osobě, které se nepodařilo doručit oznámení o zahájení řízení z moci 
úřední.  Je tak zaručeno právo na rovné postavení všech účastníků procesu, jak 
praví Ústavní soud: „Nepřítomnému účastníkovi musí být zajištěna ochrana 
jeho zájmů i základních práv; funkce opatrovníka byla vytvořena proto, aby 
do důsledku hájila zájmy nepřítomného, což představuje mj. studium spisu, 
podávání vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou 
povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce (srov. sp. zn. I. ÚS 559/2000). 
Jedná se zde totiž o dosažení ústavněprávní maximy rovnosti účastníků říze-
ní.“16 

Zároveň Ústavní soud ustáleně judikuje, že se opatrovník nepřítomné osoby 
musí řádně zasazovat o práva nepřítomného, což je základním kamenem pro 
stavbu důsledného hájení práv zastoupeného před správním orgánem. Citujme 
nález ze dne 25.9.2002 sp. zn. I. ÚS 559/2000: Nepřítomnému účastníkovi 
soudního řízení musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv. 
Funkce opatrovníka nebyla zákonem stanovena, aby usnadňovala činnost 
soudu tím, že má kam odesílat písemnosti. Byla vytvořena proto, aby do dů-
sledku hájila zájmy nepřítomného, což představuje mj. studium spisu, podává-
ní vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou povin-
nost byl nucen plnit smluvní zástupce.(…) Ustanovení opatrovníka účastníku 
řízení, jehož pobyt není znám, musí předcházet šetření o tom, zda jsou dány 
předpoklady pro postup v řízení, či zda není možno použít jiné opatření. Opa-
trovníka je pak třeba hledat především v okruhu osob blízkých osobě zastupo-
vaného, resp. těch, jež jsou schopny skutečně reprezentovat zájmy účastníka.“ 
17Analogický názor vyslovuje Ústavní soud například také v nálezech ze dne 27. 
1. 2009 sp. zn. I. ÚS 2052/08 či ze dne 23. 2. 2010 sp. zn. II. ÚS 2966/09. 

Vraťme se nyní k výčtu možností ustanovení opatrovníka ve správ-
ním řízení. Zákon zde dále v bodě f) umožňuje správnímu orgánu ustanovit opa-
trovníka zvlášť těžce zdravotně postiženým osobám, avšak jen za předpokladu, 

                                                 

16 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 5. 2010 sp. zn. IV. ÚS 2992/08 

17  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 9. 2002 sp. zn. I. ÚS 559/2000 
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že nejsou schopny vyjádřit svůj názor prostřednictvím tlumočníka či jiného pro-
středníka. Zejména je tak zamezeno vyloučení hluchoněmých osob z jednání. To 
je přímo stvrzeno i v §16 odst. 5 zákona. 

Opatrovník má vůči opatrovanci dle §32 odst. 4 povinnost dbát zájmů opa-
trovance a hájit jich. Tento aspekt musí správní orgán vzít v potaz již při určo-
vání osoby opatrovníka, přičemž zákon na první místo klade osobu, u které je 
opatrovanec v péči, u které se hájení zájmů opatrovance očekává. Důvodová 
zpráva k návrhu Správního řádu uvádí, že: „za vhodnou osobu se považuje 
zejména osoba, která je k opatrovanci v příbuzenském poměru.“18 

Problém může nastat, není-li takové vhodné osoby. Správní orgány se poté 
uchylují k ustavení opatrovníkem úředníka, zde však vzniká problém s druhou 
větou čtvrtého odstavce §32. Opatrovníkem totiž nelze učinit osobu, u které je 
možné spatřovat obavu, že nebude plně hájit zájmy opatrovance. Judikatura se 
tomuto tématu věnovala opakovaně, přičemž nálezy Ústavního soudu se ke 
jmenování pracovníků správních orgánů opatrovníky stavějí spíše zdrženlivě. Za 
všechny citujme nález ze dne 29. 11. 2001: „Stanovil (finanční odbor ONV v 
Českém Krumlově, pozn. aut.) mu sice opatrovníka, tím však byl pracovník 
finančního odboru ONV, tedy člen toho orgánu, který ve věci rozhodoval a kte-
rý nemohl ve věci vystupovat objektivně (dnešní terminologií řečeno zde byl 
zřejmý střet zájmů). Takto jmenovaný opatrovník nemohl řádně hájit zájmy 
účastníka, jak stanovil § 2 odst. 2 citovaného nařízení vlády. (č. 91/1960 Sb., 
pozn. aut) (…) Rozhodnutí bylo tudíž vydáno v důsledku postupu porušujícího 
obecně uznávaná lidská práva a svobody, v dané věci takto právo na spraved-
livý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny).“19 

Literatura  (Jemelka, Poledníčková, Bohdalo, 2009) tento problematický 
bod s ohledem na judikaturu a právní praxi hodnotí takto: S ohledem na tento 
přístup by bylo možné rovněž konstatovat, že protiústavní nemusí být každé 
ustanovení zaměstnance správního orgánu, ale pouze takové, které je čistě 
formální a zájmy zastoupeného nejsou řádně hájeny. Pro řádné ustanovení 
opatrovníka by pak musela být splněna rovněž další podmínka (jak uvádí ně-
která další soudní rozhodnutí), a to, aby došlo k vyčerpání všech možností zjis-
tit pobyt osoby, která má být zastoupena.“20 

Konečně je třeba říci, že funkce opatrovníka je ukončena dle odst. 8, když 
opatrovanec nabyde právní způsobilosti, začne být zastupován zákonným zá-
stupcem či pominou jiné důvody, které k ustanovení opatrovníka vedly. 
 

                                                 

18 Sněmovní tisk 201/0, IV volební období: Důvodová zpráva, str. 112 

19 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS 43/2000 

20 JEMELKA, L., PONDĚLNÍČKOVÁ, K., BOHDALO,D.: Správní řád, 2. vydání. Pra-

ha: 2009, str. 128 
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4 Zastoupení na základě plné moci 

 Druhým základním typem zastoupení je zastoupení na základě plné moci. 
V tomto případě není zástupce ustanoven obligatorně, z nutnosti, ale fakultativ-
ně, projevem vůle účastníka řízení, který může, ale také nemusí nastat. Nás při-
rozeně zajímá situace, kdy nastane. 

Základní úpravu užívání plné moci nalézáme opět v Občanském zákoníku. 
Oproti základní úpravě stanoví Správní řád v prvním odstavci §33 povinnost 
zmocnit zmocněnce pouze písemně či ústně do protokolu. Zároveň také na roz-
díl od ObZ nepřipouští možnost více zmocněnců k téže věci. Tuto větu však nel-
ze interpretovat tak, že by nemohl účastník řízení – zmocnitel - zmocnit postup-
ně více různých zmocněnců. Není však přípustné, aby byla pro ten samý úkon 
zmocněna větší skupina osob. Je tak zajištěno, že nenastane situace, kdy by 
k téže věci měli různí zmocněnci různé názory, přičemž řešení tohoto problému 
by zbytečně prodlužovalo správní řízení. 

 Jak zdůrazňuje důvodová zpráva k návrhu Správního řádu, není právní 
úpravou zastupování na základě plné moci dotčeno zastupování dle jiných práv-
ních předpisů, zejména dle Zákona o advokacii21 

Zákon připouští více forem udělení plné moci lišících se v obsahu. Správní 
řád dává možnost zmocniteli udělit zmocněnci plnou moc k určitému úkonu, 
skupině úkonů či pro určitou část řízení, pro celé řízení, nebo pro skupinu něko-
lika řízení, které budou v budoucí době, ať již časově ohraničené či neohraniče-
né, k danému předmětu zahájeny. Kromě posledního specifického případu není 
zákonem na listině vyžadován úředně potvrzený podpis. 

Zákon okruh zmocněných osob prakticky neomezuje. Zmocněncem se však 
obecně nemůže stát osoba, která nedisponuje dostatkem právní způsobilosti, jak 
stanoví §22 Občanského zákoníku. Zástupce, zmocněnec, nemusí být dle judika-
tury ani občanem České republiky. Nejvyšší správní soud se k otázce zastupová-
ní cizincem vyjádřil takto: „Zdejší soud na základě výše uvedených důvodů 
uzavírá, že zastoupení účastníka řízení zmocněncem ze zahraničí je přípustné, 
neboť každý má právo zvolit si zástupce pro řízení podle své volné úvahy, ne-
hledě na státní příslušnost či místo trvalého pobytu zmocněnce. Pouze ve výji-
mečných případech, kdy je nepochybné, že v konkrétním případě došlo ke zne-
užití práva na zastoupení, není povinen přiznat takovému zastoupení účinky.“ 
Je nicméně třeba říci, že zástupci ze zahraničí se nepřiznávají žádná práva na 
tlumočníka dle §16, odst 3 a 4, která se dotýkají jen účastníků řízení, nikoliv je-
jich zástupců. 

Pro běh řízení je důležité ustanovení §34, odst. 3 Správního řádu, které 
uvádí: „V pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávněn 
vystupovat jménem zastoupeného v celém řízení.“ Jemelka, Poledníčková, 
Bohdalo, (2009) k tomu však dodávají, že přednost před aplikací tohoto ustano-

                                                 
21 Sněmovní tisk 201/0, IV volební období: Důvodová zpráva, Str. 113 
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vení by měla mít snaha správního orgánu o zjištění skutečné vůle zmocnitelo-
vy.22 

5 Společný zmocněnec a společný 
zástupce  

Správní řád v §35 připouští specifickou aplikaci fakultativního zastoupení, 
kterou je možné, aby si účastníci řízení zvolili společného zmocněnce. Stát se tak 
může, uplatňují-li tito účastníci společný zájem hájený zmocněncem. Tímto je 
podpořena zásada časové i finanční úspornosti deklarovaná v §6 Správního řá-
du. Pro společného zmocněnce se uplatňují ustanovení zákona týkající se zmoc-
nění všeobecně popsaná v minulé kapitole. 

Správnímu orgánu se navíc přiznává právo ustanovit společného zástupce 
pro celou skupinu účastníků, pokud si vlastního zmocněnce nezvolí. I zde mů-
žeme hledat akcent na snižování časových nároků řízení, což dokládá také po-
známka uvedená v důvodové zprávě k návrhu zákona: „Možnost, aby si účastní-
ci uplatňující shodný zájem zvolili společného zmocněnce je konformní s Dopo-
ručením Výboru ministrů Rady Evropy č. (87) 16, týkajícím se správního říze-
ní, jímž mohou být dotčeny velké skupiny osob, a odpovídá potřebě efektivního 
výkonu veřejné správy. Ve svém důsledku je též v zájmu účastníků, neboť 
umožňuje vydat správní akt v přiměřené lhůtě.“23 

Taktéž pro společného zástupce platí ustanovení §34. 

6 Závěr 

Institut zastoupení je jedním z klíčových prvků nejen správního řádu, ale 
celého právního systému. Základní právní úpravu nalézáme v Občanském záko-
níku, pro potřeby správního řízení je dále rozvíjena Správním řádem, konkrétní 
jeho paragrafy 31-35. Na jednu stranu institut zastoupení umožňuje účast na 
řízení účastníkům, kteří nedisponují dostatkem právní způsobilosti k úkonům, 
na stranu druhou umožňuje nechat se dobrovolně během řízení zastoupit jinou 
osobou. 

Rozeznáváme zastoupení obligatorní a fakultativní. Obligatorní zastoupení 
vzniká přímo ze zákona a jeho nejběžnějším příkladem je zastoupení nezletilce 
rodičem. Na základě zákona je dále zastupována osoba, jejíž právní způsobilost 
nedosahuje dostatečné míry, může se jednat například o osoby, jejichž způsobi-

                                                 
22 JEMELKA, L., PONDĚLNÍČKOVÁ, K., BOHDALO,D.: Správní řád, 2. vydání. Praha: 

2009, str. 134 
23 Sněmovní tisk 201/0, IV volební období: Důvodová zpráva, Str. 113 
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lost k právním úkonům byla omezena soudem. Z hlediska dostupnosti účastníka 
je podstatné zastoupení osoby, jejíž místo pobytu není známo. I tomu musí 
správní orgán určit opatrovníka, který bude dbát zájmů zastoupeného. Právě 
hájení zájmu zastoupeného je jednou z klíčových podmínek setrvání zákonného 
zástupce. 

Fakultativní zastoupení umožňuje každému, který disponuje dostatkem 
právní způsobilosti k takovému úkonu, propůjčit svoji způsobilost ke konkrét-
nímu správnímu úkonu či správním úkonům osobě jiné a to na základě projevu 
vůle, obvykle plné moci.  

Tento typ zastoupení umožňuje ponechat účastníku řízení procesní postupy 
na své zástupci například pro jeho lepší orientaci v problematice a s tím souvise-
jící efektivnější hájení vlastního zájmů před orgánem státní správy. 
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