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ZASTUPOVÃ•NÃ• U SOUDU
PondÄ›lÃ-, 12 Å™Ã-jen 2009

Dobrý den, mÅ¯Å¾ete mi prosím poradit? Rozvedla jsem se kdyÅ¾ byl dceÅ™i jeden rok, manÅ¾el tehdy Å™ekl, Å¾e nám do
zasahovat nebude a tak také celou tu dobu dodrÅ¾oval. Nikdy nevidÄ›l svou dceru a ani o to nestál, kdyÅ¾ jsem ho oslovila.
Nyní je dceÅ™i 19 a Å¾ádá o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, ale má obrovské trauma se se svým otcem setkat u soudu. Na
advokátní pomoc nemáme prostÅ™edky, mÅ¯Å¾u ji u soudu zastupovat?
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, Monika ODPOVÄšÄŽ:
ÚÄ•astník obÄ•anského soudního Å™ízení má právo nechat se zastoupit, a to b
advokátem nebo jakoukoliv jinou dospÄ›lou osobou, která má plnou zpÅ¯sobilost k právním úkonÅ¯m (tzn. není soudnÄ›
omezena její zpÅ¯sobilost k právním úkonÅ¯m napÅ™. kvÅ¯li psychické poru&scaron;e). K zastupování je tÅ™eba udÄ›lit plnou
moc. Ta musí být udÄ›lena buÄ• písemnÄ› nebo pÅ™ímo u soudního jednání do protokolu. Písemná plná moc nemusí být nijak
ovÄ›Å™ena - pokud na tom soud nebude trvat - ani sepsána na nÄ›jakém formuláÅ™i. Musí z ní být patrno, kdo plnou moc
udÄ›luje, komu ji udÄ›luje a v jakém rozsahu. NapÅ™íklad: Já, Franti&scaron;ka VoÅ™í&scaron;ková, narozena xxx, bytem v
xxx, udÄ›luji plnou moc své mamince BoÅ¾enÄ› VoÅ™í&scaron;kové, narozené xxx, bytem xxx, k mému zastupování v Å™ízen
vedeném u Okresního soudu v xxx ve vÄ›ci týkající se zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, spisová znaÄ•ka xxx).
Plnou moc musít
podepsat. MÅ¯Å¾ete také omezit i rozsah plné moci. Ta mÅ¯Å¾e být udÄ›lena buÄ• pro celé Å™ízení nebo jen pro nÄ›které úk
(napÅ™. pro úÄ•ast u konkrétního jednání). Pokud je plná moc udÄ›lena jiné osobÄ› neÅ¾ advokátovi, mÅ¯Å¾e tato osoba
zastupovat jen v jednom soudním Å™ízení. Pokud by zastupovala ve více soudních Å™ízeních (a je jedno, jestli by zastupovala
vÅ¾dy téhoÅ¾ Ä•lovÄ›ka nebo jiné lidi), bylo by to obcházení zákona o advokacii a soud by takové zastoupení nepÅ™ipustil. M
StaÄ•í, kdyÅ¾ se podíváte, kdo onu záleÅ¾itost vyÅ™izujete, zavoláte si tam, zda chtÄ›jí plnou moc ovÄ›Å™enou nebo ne. DrÅ
palce... d@niela
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