
 
 

 

Poučení o zastoupení ve Španělském království, Portugalském království a Latinské Americe 
S ohledem na to, že existuje podstatný rozdíl ve společenských zvycích mezi střední Evropou, 
Španělským královstvím, Portugalskou republikou a Latinskou Amerikou a také podstatný rozdíl 
v procesním právu, považuje advokát za nezbytné klienta poučit o následujících skutečnostech, 
procesních odlišnostech a odlišných kulturních zvycích a pravidlech: 

1. K zastoupení před španělským soudem či jiným orgánem je třeba speciální plné moci, jejíž 
zajištění je v zásadě možné toliko na ambasádě Španělského království (dále jen ve 
Španělsku, přičemž tímto označením se rozumí i Portugalská republika a latinská Amerika) a 
jedná se o proces vyžadující několik ověření. Bez takovéto plné moci nemůže advokát ve 
Španělsku jednat. Klient se proto zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při vystavení 
takové procesní plné moci.  

2. Klient bere na vědomí, že vyřizování věcí ve Španělsku podléhá lhůtám mnohonásobně 
delším než v České republice a kopie listin vzniklých při poskytování právní pomoci jsou 
tamními justičními orgány předávány pouze v elektronické dále nijak neautorizované 
podobě.  

3. Čas ve španělsky mluvících zemích má zcela jiný rozměr, a proto veškeré vyřizování právní 
věci i běžná komunikace s partnery či orgány ve Španělsku, včetně předpokládané reakce či 
odpovědi, přesahuje mnohonásobně naše zvyklosti a nelze očekávat, že by se přizpůsobili 
našim zvyklostem. Co v Čechách trvá den, může ve Španělsku trvat i týdny. Tento zvyk je 
vlastní každému rodilému španělskému mluvčímu. Urgence příliš brzo může být vnímána 
jako hrubá nezdvořilost. Taktéž informace a právní rady, poskytované kolegy či  
spolupracujícími subjekty, byť námi ověřované, se mohou ukázat jako nikoliv validní, úplné či 
správné.  

4. Ve španělském procesním právu jsou počítány lhůty zcela odlišně než v českém procesním 
právu. Většinou se počítají v tzv. běžných dnech, tedy bez sobot, nedělí a svátků.  

5. Ve většině řízení je nutno předkládat listiny v originále nebo v ověřené kopii, opatřené 
překladem místního soudního tlumočníka, což zvyšuje náklady na vyřízení věci.  

6. V každém soudním řízení musí být účastník zastoupen vedle advokáta osobou soudního 
doručovatele – procuradora, který účastníkům zprostředkuje komunikaci se soudem. Bez 
ustanovení procuradora není možné soudní řízení vést. Zasílání  podání soudu poštou bez 
ustanovení procuradora není možné a nemá žádné procesní účinky.  

7. Španělský advokát nedisponuje stejnými oprávněními a postavením jako advokát český nebo 
středoevropský, což má za následek možnost volby dokonce několika advokátů i pro jeden 
spor.  

8. Odměna za právní pomoc ve Španělsku se zpravidla sjednává podle místních advokátních 
tarifů, které nejsou veřejnosti přístupné a zároveň jako celková za vyřízení věci. Náklady na 
průběh řízení se mohou oproti sjednaným zvýšit, a to obvykle u nákladů na soudního 
zástupce - procuradora. Je běžné, že žádá o něco vyšší odměnu, než byla původně sjednána a 
je schopen ji doložit.  

9. Veškeré listiny právní pomoci – žaloby, výzvy, procesní úkony, plné moci a podobně jsou 
vyhotovovány pouze ve španělském jazyce. Jejich obsah je překládán klientovi pouze na jeho 
žádost externími tlumočníky jako hotový výdaj, který není obsažen v odměně za právní 
služby. To platí i pro listiny vydané španělskými orgány či protistranami či jinými subjekty. 



 
 

 

10. Odměna za právní pomoc spočívající v konzultacích, přípravě listin, vypracování smluv apod. 
je určena zpravidla smluvní časovou odměnou za hodinu práce a naše kancelář účtuje jiné 
sazby za právní pomoc poskytovanou v České republice ve věcech španělského práva a za 
právní pomoc poskytovanou ve Španělsku ve věcech španělského práva. 

11. Odměna advokátů sjednaných podle smlouvy a plnící právní služby ve Španělsku, všech 
procesních zástupců a jiných osob je určena podle jejich výše, splatnost a nárok se řídí 
místními právními předpisy v místě poskytování služby a o této skutečnosti byl klient 
informován a bere na vědomí, že byl i podrobně poučen, co toto ustanovení znamená. 
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