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Úvod 

 Tak jako většina věcí v životě, tak i soudní řízení, ve kterém je zajišťováno právo na 

soudní ochranu subjektivních práv a právem chráněných zájmů, je spojeno s náklady 

nejrůznější povahy. I v případě soudního řízení tedy platí známé „nic není zadarmo“. Mohlo 

by se na první pohled zdát, že téma nákladů řízení je tématem podružným, nedůležitým ve 

srovnání se samotným soudním procesem, kdy primární je meritorní rozhodnutí soudu ve věci 

samé, ale já se domnívám, že si tato oblast právní úpravy zaslouží zvláštní pozornost. 

Nezřídka náklady řízení mohou být tím významným prvkem, který ovlivní rozhodnutí 

jednotlivce, zda se domáhat práva soudní cestou či nikoliv. Mnozí tak zvažují, zda se pokusit 

uplatnit své nároky, které považují za oprávněné, soudní cestou, ale s vědomím toho, že 

budou muset vynaložit nemalé prostředky s někdy nejistým výsledkem, či zda od tohoto 

prosazování upustit a neriskovat případnou ztrátu vynaložených prostředků.  

 Výrok soudu o nákladech řízení ve srovnání s výrokem ve věci samé nemá právně 

takový význam, ale jeho dopad na účastníky rozhodně není zanedbatelný. Nezřídka je proto 

výrok o nákladech řízení účastníky napadán a je předmětem odvolání. Situace je o to 

složitější, že i v prakticky totožných případech se může rozhodnutí o nákladech řízení lišit, a 

to senát od senátu, soudce od soudce. Vždy bude záležet na tom, který soudce bude danou věc 

vyřizovat. Neexistuje stoprocentní názorová shoda, a to ani mezi soudy prvního a druhého 

stupně. Ve všech oblastech, kde je prostor pro uvážení, se setkáváme s  různými názory a 

pohledy na věc, a nejinak je tomu v případě rozhodování o nákladech řízení. Sice existuje na 

toto téma bohatá judikatura, ale je prakticky nemožné, aby ji každý soudce dopodrobna znal a 

bez dalšího se v ní orientoval. Nicméně určitě funguje jako vodítko pro rozhodování soudců, 

kteří by ale jistě mnohem více ocenili existenci metodiky, která by zejména začínajícím 

soudcům pomohla při rozhodování o nákladech řízení. Je samozřejmé, že nelze rozhodování o 

nákladech řízení řešit jedním univerzálním způsobem, ale každá pomůcka navíc by přispěla 

k jednoduššímu a méně spornému výsledku rozhodnutí v této věci. V praxi také dochází 

k tomu, že soudce je natolik zaměstnán rozhodováním ve věci samé, že se rozhodování o 

nákladech řízení nedostane takové jeho pozornosti, jakou by si zasloužilo. O důležitosti 

rozhodování o nákladech řízení pojednává tato práce. 

 V následujících kapitolách jsem se zaměřila na jednotlivé náklady řízení, jejich 

stručnou charakteristiku a právní úpravu, následně se přesunula k těžišti práce, kde je 

rozebráno téma placení nákladů řízení, jejich náhrada a zejména rozhodování o nákladech 
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řízení – o jejich přiznání a jejich výši v konkrétních procesních situacích. Pozornost věnuji  

převážně nákladům řízení sporného, a to i přesto, že náklady nesporného řízení a dále pak 

výkonu rozhodnutí a exekuce, které v posledních letech prošly velkou (a poměrně častou) 

právní úpravou, jsou velmi zajímavým a hojně diskutovaným tématem, které by si však pro 

svou rozsáhlost zasluhovalo samostatnou práci. Stejně tak jsem se omezila především na 

řízení před soudy prvního stupně, i když rozhodování odvolacích soudů o nákladech řízení, 

které určil soud prvního stupně, by bylo bezesporu stejně zajímavé. V této práci pak zcela 

absentuje úprava nákladů souvisejících s insolvenčním řízením, neboť tuto oblast považuji za 

tak specifickou, že jsem se nechtěla omezit jen na pouhý náčrt. Také rozsah práce 

neumožňuje podrobný rozbor problematiky, obdobně jako u výše zmiňovaného výkonu 

rozhodnutí a exekuce.  

 Některá dílčí témata, a to zejména problematika soudního poplatku, mně zaujala 

natolik, že jsem ji v práci věnovala větší pozornost. Naopak jinými tématy, která se pro účely 

této práce nedala plně obsáhnout, jsem se tedy zabývala spíše okrajově a v obecné rovině. Je 

nesporné, že problematika týkající se nákladů řízení je natolik rozsáhlá, že ji nebylo možné 

popsat komplexním a vyčerpávajícím způsobem.  

Pokud budu dále v textu používat termín soudní řízení, budu mít na mysli civilní 

soudní řízení, a to řízení v prvním stupni.  
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1. Úvod do problematiky nákladů řízení 

Náklady řízení nevznikají jen samotným účastníkům řízení, kteří se obracejí na soud, 

ale i samotnému soudu
1
 a dalším osobám na řízení zúčastněným. Nutno hned v úvodu říci, že 

stát nese podstatnou část nákladů řízení, neboť musí zajišťovat existenci soudní moci jako 

jedné ze složek státní moci. Stát nese náklady zejména na zajištění státní moci jako takové, na 

fungování soudní soustavy, na její dostatečné materiální zajištění, ať už mluvíme o platech 

soudců nebo nákladech na energie či papírech do tiskáren. Tyto náklady jsou často veřejností 

opomíjeny či považovány za naprosto samozřejmé aniž by si veřejnost uvědomovala, že musí 

být někým hrazeny a že jsou pro fungování státní moci nezbytné. Tyto náklady jsou součástí 

státního rozpočtu.
2
 Tímto financováním se stát stará o to, aby plnil další ze svých základních 

funkcí a zajistil nejen svým občanům právo na soudní ochranu, na spravedlnost. Nelze však 

po státu spravedlivě požadovat, aby nesl všechny náklady, zejména náklady samotných 

účastníků řízení, tedy náklady konkrétního soudního řízení. Lze vymezit dva typy výdajů, a to 

náklady obecné či chceme-li všeobecné, které nese stát a náklady zvláštní, které nesou 

účastníci řízení, případně další osoby.
3
 

 Ke shora uvedenému nutno doplnit, že pokud jde o náklady samotného řízení, 

nevznikají jen osobě, která se na soud sama aktivně obrátila a domáhá se práva (někdy pouze 

domnělého), ale vznikají i osobě, která se stává účastníkem řízení na základě aktivního 

jednání druhé osoby, která se na soud obrátila se svým nárokem. V jistých případech vznikají 

v rámci řízení náklady i třetí osobě a státu. Neznamená to ale, že si každý účastník či 

zúčastněná osoba nesou náklady za každých okolností sami. Tyto náklady mohou být osobám 

nahrazeny, a to zejména podle úspěchu věci, ale i v dalších případech jako je například 

nahrazení hotových výdajů a ušlého výdělku předvolanému svědkovi. 

 Otázkou zůstává, jestli je v pořádku celá úprava nákladů řízení, jestli by soudní řízení 

nemělo být prosto těchto nákladů, jestli by je celé neměl nést stát sám a vyčlenit na ně více 

prostředků v příslušné rozpočtové kapitole. Když se řekne soud, soudní řízení, většině lidí se 

vybaví pojem spravedlnost
4
, domáhání se spravedlnosti. Podle Aristotela je to nejdůležitější z 

                                                           
1
 Lépe řečeno státu a soudu pak jako jeho organizační složce. 

2
 Mezi takové náklady se nejčastěji řadí náklady na pronájem, stavbu a správu soudních budov, zajištění 

materiálního zázemí soudní soustavy, platy soudců a dalších pracovníků soudů. 
3
 Toto rozdělení nákladů soudního řízení jsem převzala z knihy WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. 

Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací, Praha: Linde, 2014, s. 297.  
4
 „Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro 

uspořádání společnosti a zejména pro právo.“ Citováno z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spravedlnost. 
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ctností, protože se vztahuje ke druhému a nazývá se také dobro pro druhé.
5
 Neměla by tedy 

být spravedlnost oproštěna od něčeho tak přízemního, jako jsou náklady? Na nákladech řízení 

by se v takovém případě sice přímo nepodíleli účastníci řízení, což je myšlenka pro účastníky 

řízení jistě zajímavá, nepřímo by se na nich však podílely všechny subjekty, které stíhá 

daňová povinnost. Zcela oprávněně by pak taková právní úprava byla považována minimálně 

za nespravedlivou. Výše položená otázka, zda by soudní řízení nemělo být prosto nákladů 

řízení, jestli by je celé neměl nést stát sám, je tedy ve své podstatě chybná. Pokud bychom se 

ale u myšlenky nulových nákladů chvíli zdrželi, museli bychom ošetřit nemálo aspektů takové 

právní úpravy. Například, kdo by byl tím, kdo by určoval, ve kterém řízení se účastník 

skutečně domáhá spravedlnosti a jak by takové testování probíhalo? Vždyť kolikrát se až 

v samotném závěru řízení takříkajíc ukáže, na čí straně je spravedlnost, právo. Dalším 

problémem, pokud by soudní řízení bylo prosto nákladů, je pravděpodobné zahlcení soudů. 

Mohlo by dojít k jejich zneužívání, jako tomu ostatně je ve většině oblastí, kde dojde 

k odpuštění všech vstupních a dalších nákladů.
6
 Často by se tak k soudu dostávaly malicherné 

spory, zbytečné a jinak řešitelné kauzy a soudní soustava by nejen byla zahlcená, ale 

v důsledku velkého nápadu by mohlo dojít k nekvalitnímu rozhodování. Funkce nákladů 

řízení zde tedy působí jako určitá prevence a tato jejich funkce je nezanedbatelná. Vedle 

preventivní funkce je zde funkce sankční, neboť soud zpravidla určí, kdo bude hradit náklady 

řízení účastníkovi, který musel bránit svá práva (a to vedle nákladů, které sám vynaložil). 

Pokud by jedna strana svým (zpravidla) protiprávním jednáním nezapříčinila, že se druhá 

strana musela za účelem ochrany svých práv obrátit na soud, nemusely by ani jedné ze stran 

vzniknou náklady související se soudním řízením. V tomto případě je tak spravedlivé, aby 

jedním z následků takového jednání byla i povinnost nahradit vzniklé náklady. A zde se nám 

promítá jedna ze zásad občanského práva „Nemo turpitudinem suam allegare potest“
7
. Na 

dokreslení cituji z nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 988/12 ze dne 25.7.2012: „Náhrada 

nákladů řízení, o nichž soud rozhoduje dle § 142 odst. 1 o. s. ř., nemá směřovat k 

„potrestání“ neúspěšného účastníka, ale jedině k tomu, aby straně, která uspěla, byly 

kompenzovány náklady, které byly potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva.“ 

                                                           
5
 Viz Etika Nikomachova, 1134b5. 

6
 Jako paralelu bychom na tomto místě mohli vidět například dočasné vyprázdnění čekáren u lékařů po zavedení 

poplatku za návštěvu lékaře. 

7 Nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti. 
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 Z výše uvedeného je zřejmé, že si účastníci platí náklady řízení, a to zejména na jeho 

začátku a v  průběhu a také, že účastníci, nejčastěji strana prohrávající spor, náklady hradí 

v závěru řízení, kdy tato povinnost vzniká až na základě rozhodnutí soudu.
8
 

 Na tomto místě je ale nutné zmínit právo na soudní ochranu
9
, kterou je povinen stát 

každému jednotlivci zajistit, jako garanci a naplnění spravedlnosti. S tímto právem souvisí 

požadavek na přiměřenost nákladů. Každý by měl mít možnost bránit a domáhat se svého 

práva bez ohledu na společenské postavení či příjem. Aby se náklady, zejména soudní 

poplatek jakožto takový vstupní poplatek do světa soudního řízení, nestaly překážkou práva 

domoci se svého nároku, a právo na soudní ochranu nezůstalo jen prázdným pojmem, a aby 

byla zároveň zachována preventivní funkce nákladů, k tomu slouží institut tzv. osvobození od 

soudního poplatku, kterému se blíže věnuji v kapitole 2.3. 

1.1.   Úloha Ústavního soudu  

 Před zahájením pasáže o charakteristice jednotlivých nákladů řízení, považuji za 

vhodné zmínit jedno z rozhodnutí Ústavního soudu, které zdůrazňuje jeho skutečnou úlohu, 

když někteří účastníci soudních řízení považují tento soudní orgán ochrany ústavnosti jen za 

další vyšší instanci, na kterou se mohou obrátit, pokud neuspějí se svými řádnými a 

mimořádnými opravnými prostředky. Jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu sp.zn. I. ÚS 

1056/07 ze dne 21.5.2008: „Ústavní soud opakovaně ve své rozhodovací praxi zdůrazňuje, že 

právo na přiznání přiměřené (a právním předpisem stanovené) náhrady nákladů, které 

úspěšné straně v řízení vzniknou, je součástí práva na spravedlivý proces a také souvisí, 

pokud jde konkrétně o náklady právního zastoupení, s právem na právní pomoc ve smyslu čl. 

37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Přitom však rozdílný názor na interpretaci 

podústavního práva sám o sobě nemůže založit porušení práva na soudní ochranu či 

spravedlivý proces ve smyslu ust. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. To platí i 

pro interpretaci příslušných ustanovení procesních předpisů upravujících náklady řízení a 

jejich náhradu. Proto Ústavní soud při posuzování problematiky nákladů řízení – tj. 

problematiky ve vztahu k předmětu řízení před obecnými soudy zásadně podružné – postupuje 

nanejvýš zdrženlivě a ke zrušení napadeného výroku o nákladech řízení se uchyluje pouze 

výjimečně, například pokud zjistí, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces extrémním 

způsobem nebo že bylo zasaženo i jiné právo, např. právo na rovnost účastníků řízení ve 

smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (srovnej např. rozhodnutí Ústavního 
                                                           
8
 Je třeba oddělovat pojmy s odlišným právním obsahem, pojmy placení a hrazení. 

9
 Čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 14 odst. 1 Paktu občanských a politických práv, a čl. 6 odst. 

1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. 
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soudu sp.zn. I. ÚS 351/05 ze dne 3.5.2006, I. ÚS 800/06 ze dne 7.8.2007, II. ÚS 198/07 ze dne 

3.5.2007, III. ÚS 607/04 ze dne 16.2.2006 a další).“ Jako nejdůležitější zdůrazním jednu větu 

z citovaného rozhodnutí, která dle mého názoru zcela vystihuje podstatu problému: „Otázka 

nákladů řízení tak může dosáhnout ústavněprávní dimenze pouze v případě extrémního 

vybočení z pravidel upravujících řízení.“ Ústavní soud, jak vyplývá z Ústavy České republiky 

a jak je i uvedeno na oficiálních webových stránkách Ústavního soudu
10

, je „soudním 

orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě 

České republiky… Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je 

zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních 

práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter 

výkonu státní moci. Přísluší mu i další kompetence, …“ Je tedy zřejmé, že se účastníci 

soudních řízení nemohou po vyčerpání všech řádných a mimořádných opravných prostředků 

bez dalšího na tento orgán obracet. Je tomu tak samozřejmě i v případě nákladů řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Dostupných na https://www.usoud.cz/.  

https://www.usoud.cz/
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2. Druhy nákladů řízení 

 

2.1.  Přehled jednotlivých druhů nákladů řízení 

 Stěžejní předpis, upravující náklady řízení, jejich pojem nedefinuje, ale pouze 

jednotlivé druhy vyjmenovává demonstrativním výčtem. Při základním popisu jednotlivých 

druhů nákladů řízení se tak budu řídit výčtem, který občanský soudní řád podává v § 137 odst. 

1 o.s.ř.: „Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně 

soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, 

tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty, odměna za zastupování a odměna pro 

mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 

100 odst. 2.“ Tyto náklady jsou předmětem náhrady nákladů řízení dle pravidel zakotvených 

v § 142 o.s.ř. a násl. Jde o náklady, o nichž se rozhoduje zpravidla v rozhodnutí, kterým se 

končí meritorní řízení. S ohledem na jejich demonstrativní výčet mohou být mezi náklady 

řízení zařazeny i další náklady, které musel účastník vynaložit, aby se mohl řízení zúčastnit a 

být v něm úspěšný, aniž by byly zákonem vyjmenovány.
11

 Vyskytnout se mohou i další 

náklady řízení, které mají bezprostřední souvislost s řízením, nepatří ale mezi náklady jako 

takové, obsahově jsou však zahrnuty v nákladech jiných.
12

  

 Mezi náklady řízení patří i náklady o předběžném opatření a zajištění důkazních 

prostředků před zahájením meritorního řízení. To ale platí pouze za předpokladu, že lze o nich 

rozhodnout v pozdějším meritorním řízení. Proto za situace, kdy je návrh na zajištění 

důkazního prostředku zamítnut či odmítnut nebo v případě návrhu na vydání předběžného 

opatření dojde k jeho zamítnutí, odmítnutí nebo je řízení o předběžném opatření zastaveno, 

soud o nákladech rozhoduje ihned, resp. v usnesení, kterým se předběžné řízení končí. Je-li 

ale návrhu na zajištění důkazního prostředku vyhověno nebo je-li vyhověno návrhu na vydání 

předběžného opatření a zároveň dojde k zahájení meritorního řízení, soud o těchto nákladech 

rozhoduje společně s náklady řízení a podle stejných pravidel.
13

 Může nastat i situace, kdy je 

sice návrhu vyhověno, ale z nějakého důvodu nedojde k zahájení meritorního řízení. 

                                                           
11

 Usnesení Vrchního soud v Praze sp.zn. 5 Cmo 228/96 ze dne 12.12.1996, „Výčet možných nákladů v § 137 

o.s.ř. je jen příkladný a mezi náklady řízení i jiné zde neuvedené náklady, pokud vznikly účastníku v souvislosti 

s určitým konkrétním řízení a jinak by mu nevznikly. Souvislost vzniku těchto nákladů s určitým řízením musí 

prokázat ten, kdo se domáhá jejich náhrady.“  
12

 Typickým příkladem takových nákladů je odměna zaměstnanci advokáta, který pro advokáta zajišťuje 

administrativní činnost. Tuto odměnu nemůže advokát vykázat u soudu, ale hradí ji z prostředků, které získá jako 

odměnu za zastupování. 
13

 § 145 o.s.ř.: „Účastníku, jemuž soud přizná náhradu nákladů řízení, přizná i náhradu nákladů předběžného 

opatření a zajištění důkazů, zajištění důkazů a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se 

práv z duševního vlastnictví.“ 
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V takovém případě, často z důvodu, že navrhovatel nepodal v zákonem nebo soudem 

stanovené lhůtě návrh na zahájení řízení, jsou pravidla podle § 145 o.s.ř. nepoužitelná. Pro 

takový případ pak zákon obsahuje pravidlo
14

, že navrhovatel je povinen nahradit škodu a 

újmu každému, komu předběžným opatřením vznikla. Opět je zde ale podmínka, že je třeba 

domáhat se náhrady škody nebo újmy žalobou, kterou je třeba podat nejpozději do šesti 

měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo pravomocně zrušeno. Jde o 

lhůtu prekluzivní a její zmeškání nelze prominout. Ne vždy ale nedojde k zahájení 

meritorního řízení z důvodu nečinnosti navrhovatele. Návrhu ve věci samé může být 

vyhověno nebo bylo právo navrhovatele uspokojeno. V takovém případě samozřejmě náhrada 

škody a újmy nepřichází v úvahu. Zanikne-li předběžné opatření nebo je zrušeno z jiného 

důvodu, platí povinnost náhrady vzniklé škody a újmy. Odpovědnosti za způsobenou škodu a 

újmu se může navrhovatel zprostit, ledaže by ke škodě nebo k jiné újmě došlo i jinak. 

 Pro případ rozhodování soudu jsou důležité náklady, které vyplývají z obsahu spisu. 

Pokud účastníkovi vznikly nějaké jiné náklady, je třeba, aby je soudu předložil a osvědčil. Pro 

případ, že by takové náklady mohly vzniknout a jejich existence by nevyplývala ze spisu, 

soud by měl v rámci poučovací povinnosti účastníka upozornit, že pokud mu takové náklady 

vzniknou, musí je soudu předložit. Ustanovení týkající se nákladů účastníka dopadají i na 

účastníka vedlejšího. Pokud jde o podpůrce ve smyslu § 116a o.s.ř.
15

, tak na jeho výdaje 

s řízením a ušlý výdělek není zákonem pamatováno, ale podle jednacího řádu se pro určení 

těchto nákladů užijí stejná pravidla jako pro náklady účastníka. V daném případě je tak 

absence zákonné úpravy suplována jednacím řádem, což se nejeví jako úplně šťastné. To 

samé pak platí i pro důvěrníka dítěte podle § 100 odst. 3 o.s.ř., opatrovníka nebo zástupce, 

který není advokátem. 

2.2. Hotové výdaje  

 O hotových výdajích účastníků a jejich zástupců nenajdeme v občanském soudním 

řádu jinou zmínku než tu, že jde o jeden z nákladů řízení. Jejich právní úpravu musíme hledat 

v jednacím řádu, a to konkrétně v její šesté části
16

. 

Podle jednacího řádu k hotovým výdajům účastníka náleží jízdné
17

, stravné
18

 a 

nocležné
19

.  

                                                           
14

 § 77a odst. 1 a 2 o.s.ř. 
15

 „Účastník má během jednání právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může 

napomáhat při rozhodování (podpůrce); je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Ustanovení § 23 

tím není dotčeno.“ 
16

 Náhrada nutných výdajů osobám zúčastněným na řízení; § 29 – 33.  
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2.2.1. Jízdné 

Pokud jde o jízdné, je jeho úprava v jednacím řádu poměrně stručná, ale zato výstižná a 

stanovuje, že nárok na jízdné má jen ten účastník, který nebydlí nebo nepracuje v místě, kde 

se řízení koná, nebo ten účastník, který je předvolán z místa, kde se dočasně zdržuje. Nadto 

stanovuje, že se účastníkovi hradí jen skutečné, účelné a hospodárné cestovní výdaje 

veřejným hromadným dopravním prostředkem. V době velmi hojného používání automobilů 

pak jednací řád stanovuje, že v případě, kdy bylo s předchozím souhlasem soudu použito 

účastníkovo vlastní motorové vozidlo, poskytne se mu náhrada podle zvláštního právního 

předpisu. Jednací řád ve své úpravě pamatuje i na přepravu účastníků místním veřejným 

hromadným dopravním prostředkem, neboť účastníkovi řízení se hradí i místní přepravné, a 

to i tomu účastníkovi, který bydlí nebo pracuje v místě, kde se řízení koná, jestliže použil 

místního veřejného hromadného dopravního prostředku.
20

 Pokud se účastník rozhodne soudu 

účtovat náklady za cestovné, musí mu předložit doklad prokazující jízdu, tj. jízdenku nebo 

kopii tzv. velkého technického průkazu, ze kterého je možné zjistit, o jaký typ vozidla se 

jednalo, jakého palivo a průměrnou spotřebu automobilu, který účastník použil. Pokud 

účastník použije automobil, musí také předložit údaje týkající se ujeté trasy z výchozího místa 

k soudu a nazpět. Účastník má nárok na náhradu spotřebované pohonné hmoty
21

 a paušální 

částku za jeden ujetý kilometr
22

. Otázka účelnosti vzniklých nákladů v části spotřeby paliva 

by mohla přijít v úvahu, když by účastník nevyužil „běžný“ typ automobilu, ale „sportovní“ 

typ s velkou spotřebou. Náklady za cestovné ale nebudou zahrnovat např. cenu letenky z Brna 

do Prahy, kdy si účastník může zajistit levnější dopravu. Stejně jako např. výdaje za použití 

taxislužby. Tyto výdaje si lze představit ale např. v případě, kdy daná osoba nemá jinou 

možnost přepravy k jednání. Může se jednat o osobu imobilní, která si nemůže zajistit jiný 

druh dopravy, osoba vysokého věku, těžce nemocná apod.  

 

2.2.2. Stravné a nocležné 

 Pokud jde o stravné a nocležné,
23

 tak v jednacím řádu bližší úpravu nenalezneme. 

Tento pouze odkazuje na zvláštní právní předpis. Tyto náklady budou přicházet v úvahu 

v případě, že je nařízeno jednání na brzkou hodinu ranní a účastník je z druhého konce 

                                                                                                                                                                                     
17

 Pravidla nalezneme v § 157 a 159 zákoníku práce. 
18

 Pravidla nalezneme v § 163 zákoníku práce. 
19

 Pravidla nalezneme v § 162 zákoníku práce. 
20

 § 30 jednacího řádu. 
21

 Cena pohonných hmot je každoročně stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se provádí 

§ 189 odst. 1 zákoníku práce. 
22

 Tzv. amortizace. 
23

 § 32 jednacího řádu. 
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republiky a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby např. ve tři hodiny v noci vyrážel na 

cestu, aby stihl jednání od osmi hodin. Na toto by měl soud pamatovat při nařizování jednání, 

aby účastník, který je od soudu značně vzdálen, nemusel vyrážet o den dříve, ale až ten den, 

tedy aby jednání bylo nařízeno na pozdější hodinu.  

 

2.2.3. Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců  

 Hotové výdaje v širším slova smyslu jsou skutečné hotové výdaje, včetně náhrady 

nákladů jeho zástupce. Tyto náklady dokládá účastník soudu. Od 1.7.2015
24

 se může účastník, 

který není zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem,
25

 rozhodnout, zda 

bude dokládat jednotlivé hotové výdaje své nebo svého jiného zástupce
26

 a uplatňovat tak 

konkrétní výši nákladů nebo zda je bude uplatňovat paušální částkou náhrady
27

. V takovém 

případě ale není do paušální náhrady zahrnut soudní poplatek. Se změnou účinnou od 

1.7.2015 souvisí také to, že v případě, kdy se účastník řízení nechá zastoupit osobou, která 

není advokátem, tak náklady na právní pomoc, které účastník této osobě, resp. nejrůznějším 

subjektům zaplatí, může být v řízení účastníkovi nahrazena v rámci tzv. paušální náhrady dle 

§ 151 odst. 3 o.s.ř. Do té doby totiž platilo, že soud v takovém případě nemohl účastníkovi 

přiznat jejich náhradu.
28

 Tato změna je reakcí na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 39/13 ze 

dne 7.10.2015.
29

 

 V případě zastoupení advokátem platí, že mezi hotové výdaje patří i ty, které právě 

advokátovi náleží, a je jimi náhrada hotových výdajů podle § 13 advokátního tarifu. Mezi 

hotové výdaje, které jsou účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím právním služby, patří 

zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, 

znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.
30

 Advokátní tarif 

stanovuje možnost, aby si advokát s klientem dohodli určitou přiměřenou paušální částku jako 

náhradu všech nebo některých výdajů, které v souvislosti s poskytnutím právní služby 

                                                           
24

 Od účinnosti zákona č. 139/2015 Sb. ze dne 27.5.2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon). 
25

 Zastoupení podle § 137 odst. 2 o.s.ř. 
26

 Jiného zástupce než uvedeného v § 137 odst. 2 o.s.ř. 
27

 § 151 odst. 3 o.s.ř. 
28

 Viz usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 5 Co 2299/95 ze dne 31. 1. 1996. 
29

 „Zásadu rovnosti účastníků ve smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny naplňuje přiznání paušální náhrady coby náhrady 

hotových výdajů podle jejich demonstrativního výčtu v § 137 odst. 1 o.s.ř. i účastníkovi řízení, který advokátem 

zastoupen není, a to v situacích, v nichž by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána taková 

náhrada podle § 13 odst. 3 a. t.“ 
30

 § 13 odst. 1 advokátního tarifu. 
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předpokládají. Pokud dojde k takové dohodě, klient nemůže při vyúčtování po advokátovi 

vyžadovat specifikaci a doložení jednotlivých nákladů. Na druhé straně advokát v takovém 

případě nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální 

částka překročena.
31

 Pro případ, že se advokát s klientem nedohodli na jiné paušální částce 

jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 

aktuálně 300,- Kč na jeden úkon právní služby.
32

 Jedná se jak o úkon právní služby učiněný 

v průběhu řízení, tak i před zahájením řízením, neboť nelze opomenout převzetí zastoupení a 

sepis návrhu, kterým se řízení zahajuje. 

 Ke shora uvedenému nutno podotknout, že se vždy musí jednat o náklady, které byly 

vynaloženy v přímé souvislosti s řízením a byly vynaloženy účelně.
33

 Účelnost se bude 

v mnoha případech týkat hlavně samotných nákladů právního zastoupení.  

2.3. Soudní poplatek 

 

2.3.1. Institut soudního poplatku a jeho oprávněnost 

 Mezi další náklady řízení patří soudní poplatek, o kterém jsem se okrajově zmínila 

v úvodu práce. Převážnou většinu právní úpravy nalezneme v zákoně o soudních poplatcích. 

Všeobecně známým faktem je, že soudní řízení podléhá soudnímu poplatku. Buď se jedná o 

poplatky, které je nutné uhradit za soudní řízení jako takové nebo se soudní poplatky vztahují 

jen ke konkrétní části řízení, resp. jednotlivému úkonu, který je předmětem poplatkové 

povinnosti.
34

 Poplatky jsou vybírány za řízení před soudy České republiky
35

 a povinnost se 

týká všech typů soudních řízení (samozřejmě za existence institutu osvobození od soudních 

poplatků), nejde o povinnost, která by byla omezena jen na určitý typ řízení. Povinnost je to 

tedy obecná, ale okruh řízení, která skutečně zpoplatněna jsou, je omezován tím, že soudní 

poplatky jsou vybírány jen v takových případech, které jsou uvedené v sazebníku poplatků. 

Ten je přílohou zákona o soudních poplatcích. Kromě toho jsou pak řízení, jejichž taxativní 

výčet je ze zákona od poplatků osvobozen.
36

 

 Osobně se domnívám, bez jakéhokoliv hodnocení výše jednotlivých poplatků, že 

jejich zakotvení v právním řádu je naprosto správné. Pokud by zde žádná taková podmínka 

pro soudní řízení stanovena nebyla, lehko by se mohlo stát, že by se ze soudního řízení mohlo 

                                                           
31

 § 13 odst. 2 advokátního tarifu. 
32

 § 13 odst. 3 advokátního tarifu. 
33

 O tom, zda budou takové náklady uhrazeny, posuzuje soud při rozhodování podle § 142, případně § 146 o.s.ř. 
34

 Dle § 1 zákona o soudních poplatcích.  
35

 § 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích. 
36

 § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. 
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stát řízení v mnoha případech absolutně neadekvátní konkrétnímu stavu, kdy by se veřejnost 

obracela na soudní soustavu, aniž by využila jiných a zřejmě vhodnějších prostředků. Ze 

soudního řízení by se také mohlo stát řízení vedené zcela účelově, řízení šikanózní. Dovolím 

si tvrdit, že i přes institut soudního poplatku bývá někdy soudní řízení používáno jako určitá 

zbraň či obchodní taktika, a to zejména mezi podnikatelskými subjekty. Tato skutečnost může 

při výběru obchodního partnera hrát velkou roli a může být důvodem proč subjekt, proti 

kterému je aktuálně vedeno či v minulosti bylo vedeno soudní řízení, nebyl vybrán jako 

obchodní partner, neboť soudní řízení nezřídka stigmatizuje daný subjekt, špatná pověst ho 

bude předcházet a velmi ovlivňovat náhled dalších subjektů na něj. V případě, kdy by zde 

nebylo vůbec soudního poplatku, mohlo by dojít k vyššímu nárůstu účelově zahajovaných 

soudních řízení a mohli bychom mít, přehnaně řečeno, soudní řízení jako jednu z obchodních 

praktik.   

 

2.3.2. Funkce soudního poplatku 

 Soudní poplatky mají funkci regulační, tj. aby nebyly podávány návrhy na zahájení 

řízení zcela neuváženě a dále pak fiskální, kdy soudní poplatky alespoň zčásti hradí náklady, 

které stát při výkonu soudnictví má a zároveň i motivační funkci, kdy např. při uzavření smíru 

předtím, než je ve věci samé rozhodnuto, je vrácena část soudního poplatku.37 

 

2.3.3. Placení soudního poplatku  

 Obecně platí, že pokud účastník, v daném případě v roli poplatníka, poplatek za řízení, 

který je splatný podáním návrhu na jeho zahájení nezaplatil, bude soudem vyzván k zaplacení 

soudního poplatku.
38

 Pokud nebude soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, pak soud po 

uplynutí této lhůty řízení zastaví.
39

 Soud vyzývá k zaplacení poplatku usnesením. V něm je 

uvedeno, jaká je výše soudního poplatku, podle jaké položky sazebníku poplatků je poplatek 

stanoven, a jakou určuje lhůtu pro jeho zaplacení. Lhůta je v daném případě soudcovská, 

proto je možné ji k žádosti prodloužit. K poplatku, který byl zaplacen ale až po marném 

uplynutí stanovené lhůty, se nepřihlíží. Ve vyzývacím  usnesení také nesmí chybět poučení o 

                                                           
37

 § 10 odst. 7 zákona o soudních poplatcích: „Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, 

nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé 

rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku; věta první 

se použije obdobně.“ 
38

 § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. 
39

 Podmínka řízení není splněna, pokud navrhovatel nezaplatil soudní poplatek, který je splatný podáním návrhu 

na zahájení řízení. 
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následcích nezaplacení.
40

 Tímto následkem je zastavení řízení. Pro případ, že má účastník 

zástupce, se výzva k zaplacení soudního poplatku doručuje zástupci. Nejde totiž o povinnost, 

kterou by mohl splnit jen samotný účastník. Tím, že jde o usnesení, kterým se jen upravuje 

vedení řízení, nelze se proti němu odvolat ani brojit jinými opravnými prostředky. Zároveň 

usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku není usnesením, které by stanovovalo 

povinnost jako takovou, proto nejde o exekuční titul, na základě kterého by soud mohl 

stanovený soudní poplatek vymáhat. Jediným následkem nezaplacení soudního poplatku je 

tedy uvedené zastavení řízení. Pokud by navrhovatel nesouhlasil se stanovenou výši soudního 

poplatku nebo by se dokonce domníval, že jeho návrh by neměl poplatkové povinnosti 

podléhat, může soud na tuto skutečnost upozornit. Pokud by ze strany soudu došlo pouze 

k administrativně chybnému určení výše soudního poplatku, mohl by ho soud jako zjevnou 

nesprávnost sám opravit. Pokud by se nejednalo o tento příklad, tak přezkumu by se 

navrhovatel domohl až podáním odvolání do usnesení, kterým by bylo zastaveno řízení poté, 

co by navrhovatel neuhradil poplatek, o kterém by se domníval, že byl stanoven ve špatné 

výši nebo by vůbec zaplacen být neměl. 

 Může však také nastat situace, kdy je soudní poplatek sice zaplacen, ale v nižší než 

vyměřené výši. Je zřejmé, že se v takovéto situaci nemůže soud uchýlit k tomu, že by rozhodl, 

že bude rozhodovat jen v části řízení. Stejně tak se nemůže rozhodnout účastník, že uhradí 

poplatek je v části a bude chtít projednat svůj původní nárok jen v části a ve zbývající části 

nechá řízení zastavit. Pokud dojde k opačné situace, tj. soudní poplatek je zaplacen ve vyšší 

než vyměřené výši, bude přeplatek soudem vrácen.
41

 

 

2.3.4. Následky nezaplacení soudního poplatku 

 Není-li soudní poplatek ani k výzvě soudu zaplacen, rozhoduje o zastavení řízení pro 

jeho nezaplacení soud prvního stupně usnesením. Usnesení je doručováno pouze navrhovateli, 

resp. poplatníkovi, protože v této fázi by neměl být ještě návrh na zahájení řízení doručen 

ostatním účastníkům. Poplatník se může proti takovému usnesení bránit odvoláním. Za 

splnění podmínek v § 237 a 238 o.s.ř. je přípustné i dovolání. Za odvolání se soudní poplatek 

                                                           
40

 § 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. 
41

 § 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích: „Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k 

tomu nebyl povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z 

účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku zaplaceném kolkovou známkou. 

Poplatek ani přeplatek na poplatku se nevrací, nepřevyšuje-li částku 50 Kč, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.“ 
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nevybírá
42

, za dovolání pak ano
43

. Nabyde-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení 

poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost
44

 a soudní poplatek zaplacený po právní 

moci bude poplatníkovi vrácen. 

 Do 30.9.2017 v úpravě soudních poplatků platilo, že účastník mohl situaci po té, co 

soud usnesením zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku, zvrátit tím, že během lhůty 

k odvolání proti tomuto usnesení soudní poplatek dodatečně zaplatil.
45

 Nicméně nová 

formulace § 9 zákona o soudních poplatcích
46

 formuje situaci jinak. Nebyl-li poplatek za 

řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen
47

, soud vyzve poplatníka k jeho 

zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň patnácti dnů. Po marném uplynutí této 

lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se již nepřihlíží.
48

 

Nová právní úprava tak vytváří jistý tlak na účastníky řízení, aby věnovali pozornost řádnému 

a včasnému placení soudního poplatku a nespoléhali se na možnost zaplatit soudní poplatek 

až v době po vydání usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Osobně 

se domnívám, že nová formulace § 9 zákona o soudních poplatcích řeší danou problematiku 

efektivněji. V případě, že účastník nebyl schopen věc řešit bez ingerence soudu, měl by si být 

vědom všech s tím souvisejících povinností, tj. i řádného a včasného zaplacení soudního 

poplatku. Stanovenou lhůtu v minimální délce patnácti dnů považuji za více než dostatečnou. 

Pokud je pak poplatková povinnost jen v řádech jednotek tisíc, přikláněla bych se k tomu, aby 

byla soudy využívána možnost stanovit lhůtu kratší. Protože však zákon zkrácení 

patnáctidenní lhůty připouští pouze výjimečně,
49

 musely by zde být pro její zkrácení 

objektivní důvody, mezi které ale pouhá výše poplatkové povinnosti patrně nespadá.  

                                                           
42

 Položka 22 bod 14 sazebníku poplatků: „Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního 

stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje 

řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.“ 
43

 Položka 23 bod 2 sazebníku poplatků. 
44

  § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích 
45

 Soud v takovém případě vydané usnesení o zastavení zrušil a pokračoval v řízení. Pokud poplatník během 

odvolací lhůty poplatek zaplatil a zároveň podal i odvolání do usnesení o zastavení řízení, tak soud zrušil 

usnesení o zastavení řízení a k předmětnému odvolání nepřihlížel, případně odvolací soud zrušil usnesení o 

zastavení řízení a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Viz např. Usnesení Krajského soudu v Brně 

sp.zn. 54 Co 705/2012 ze dne 17.9.2013. 
46

 Změna provedena zákonem č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
47

 Dále pak odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti. 
48

 § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. 
49

 § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích 

http://codexisuno.cz/5fs
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 Jsou ale situace, kdy nebude řízení zastaveno, i když nedošlo k zaplacení soudního 

poplatku. Tyto situace jsou upraveny v zákoně.
50

 Případem v praxi asi nejčastějším bude 

situace, kdy soudní poplatek sice ještě nebyl zaplacen, ale soud již zahájil jednání. Pro 

zahájení jednání bude rozhodujícím momentem přednesení žaloby.
51

 Dále to je pak situace, 

kdy poplatkovou povinnost nese poplatník, jemuž byl ustanoven opatrovník jako účastníku, 

jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině.
52

 Dále 

pak soud nezastaví řízení pro případ, že je zde nebezpečí z prodlení, v důsledku čehož by 

poplatníkovi mohla vzniknout újma.
53

 V takovém případě soud účastníkovi stanoví, aby sdělil 

okolnosti, které nebezpečí osvědčují, a doložil, proč nemohl dosud soudní poplatek zaplatit.
54

 

To, zda byly splněny všechny podmínky, tj. účastník sdělil okolnosti osvědčující nebezpečí a 

doložil důvod, proč nemohl soudní poplatek zaplatit, je předmětem usnesení, kterým soud o 

splnění těchto podmínek rozhoduje. Toto usnesení není třeba doručovat. V případě, že by 

soud rozhodl o zastavení řízení, protože se domnívá, že poplatník nesplnil podmínky 

požadované pro nezastavení řízení, může splněním podmínek argumentovat poplatník 

v odvolání proti usnesení o zastavení řízení. A konečně posledním v zákoně uvedeným 

důvodem, pro který není třeba řízení zastavit i přes nezaplacení soudního poplatku je situace, 

kdy došlo k rozšíření návrhu na zahájení věci v téže věci nebo případně došlo-li k rozšíření 

odvolání či dovolání poplatníkem poté, co soud začal jednat o věci samé.
55

 U tohoto 

posledního důvodu se právní úprava nejeví příliš šťastná a hlavně praktická, neboť důvody lze 

měnit jen do uplynutí lhůty k podání opravného prostředku.
56

 

 

2.3.5. Rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek 

 Ve shora uvedených případech se o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek 

rozhoduje spolu s rozhodnutím, kterým se samotné řízení končí. Povinnost bude, a to až na 

výjimečné případy
57

, uložena žalobci, neboť on je podle zákona poplatníkem, a to bez ohledu 

na jeho úspěšnost v řízení. Pro případ, že by žalobce úspěšný byl, může mu náležet náhrada 

nákladů řízení vůči žalovanému, která bude zahrnovat onen soudní poplatek, a to i přesto, že 

poplatek nebyl dosud zaplacen. Nemůže ale ani v tomto případě, tj. úspěšnosti žalobce, být 

                                                           
50

 § 9 odst. 4 zákona o soudních poplatcích. 
51

 § 9 odst. 4 písm. a) zákona o soudních poplatcích. 
52

 § 9 odst. 4 písm. b) zákona o soudních poplatcích. 
53

 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp.zn., 32 Cdo 76/2015 ze dne 1.7.2015. 
54

 § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. 
55

 § 9 odst. 4 písm. d) zákona o soudních poplatcích. 
56

 § 205 odst. 4 o.s.ř.: „Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen v průběhu trvání lhůty k 

odvolání.“ § 242 odst. 4 o.s.ř.: „Účastníci mohou po dobu trvání lhůty k podání dovolání měnit vymezení důvodu 

dovolání a rozsah, ve kterém rozhodnutí odvolacího soudu napadají; ke změně není třeba souhlasu soudu.“ 
57

 Podle § 2 odst. 4 zákona o soudních poplatcích. 
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povinnost uložena rovnou žalovanému, i když v zásadě bude soudní poplatek platit on a 

mohlo by se uložení uvedené povinnosti žalobci zdát nadbytečné. I přesto, že v konečném 

rozhodnutí bude uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek jen jedním z výroků, svojí 

povahou však bude stále usnesením. Nejde o výrok incidenční, není závislý na tom, jak řízení 

skončí, ale pouze na tom, kdo je poplatníkem. Z tohoto důvodu může být napaden odvoláním 

bez ohledu na to, zda je přípustné odvolání do výroku o věci samé a s tím souvisí, že může 

nabýt právní moci samostatně. Takové rozhodnutí je exekučním titulem.   

Soudní poplatek je stanoven buď pevnou částkou, nebo procentem z peněžitého 

základu.  

 

2.3.6. Důvody pro poplatkovou povinnost 

 Zpoplatnění soudního řízení má ale své limity. Zákonodárce pamatoval na to, aby 

přístup k soudu byl skutečně pro každého, a aby pouhá finanční nouze, kdy se poplatník 

z objektivních důvodů ocitne v nepříznivé situaci, kdy si nemůže dovolit soudní poplatek 

zaplatit, neznamenala nemožnost přístupu k soudu. Proto je v našem právním řádu zakotven 

institut osvobození od soudních poplatků
58

, který se rozpadá na tři druhy, tj. osvobození 

věcné, osobní a individuální. Jak někteří právníci tento institut osvobození nazývají, jedná se 

o reálné vyjádření tzv. práva chudých. Toto označení je ale v zásadě možné použít jen ve 

vztahu k osvobození individuálnímu, neplatí pro všechny druhy osvobození. Stejně jako se s 

určitostí nedá použít ani v případě státu, který je z logiky věci od soudních poplatků 

osvobozen. Neznamená to ale, že jen pouhý nedostatek finančních prostředků znamená 

automaticky nárok na osvobození. Naopak se jedná o mimořádné případy, kdy se poplatník 

v tíživé situaci ocitne nezaviněně. Těžko by si šlo představit, že jen pouhé nezodpovědné 

hospodaření mající za výsledek nulu na bankovním účtu, by mohlo znamenat rozhodnutí 

soudu o osvobození od soudního poplatku. 

 Nesmíme zapomenout také na to, že výběr soudního poplatku je otázkou fiskální, 

veřejnoprávní a soud zde zaujímá roli správce poplatku podle daňového řádu. V daném 

případě je zcela nerozhodné, že v konkrétním soudním řízení jsou řešeny soukromoprávní 
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 Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 289/03 ze dne 31.8.2004: „Jedním ze základních práv, které je 

zakotveno v čl. 36 odst. 1 Listiny, je právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého soudu. 

Toto právo, jak vyplývá z citace, má každý, tedy i ten, kdo nemá finanční prostředky na zaplacení soudního 

poplatku. Proto, i když stanoví povinnost uhradit soudní poplatek jako podmínku postupu při uplatňování práva 

v civilním procesu, současně upravuje okolnosti, za nichž lze tuto podmínku prominout. Ty pak nerozlišují 

potencionální žadatele o tuto výjimku podle způsobu a okolností, za nichž vznikl problém, který je předmětem 

řízení a „nerozlišují“ účastníka podle povolání či profese, ani nestanoví kritéria délky vědomí povinnosti soudní 

poplatek uhradit.“   
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vztahy, soud zodpovídá za správný výběr poplatku a musí se podle toho chovat. Proto také 

osvobození od soudního poplatku bude věcí výjimečnou. Proto ustanovení zní „zčásti a 

výjimečně zcela“.
59

 Což znamená, že k osvobození obecně bude docházet jen výjimečně, 

pokud už k němu dojde, tak primárně jen částečně a až jako poslední v řadě je možnost 

osvobození úplného. 

 

2.3.7. Druhy osvobození od placení soudního poplatku 

 Vedle dělení osvobození od soudních poplatků na osvobození věcné, osobní a 

individuální můžeme osvobození dělit též na to ze zákona
60

 a z rozhodnutí soudu. Osvobození 

ze zákona bude obsahovat ono věcné a osobní osvobození a osvobození individuální se bude 

obsahově shodovat s osvobozením z rozhodnutí soudu. Mezi jednotlivými druhy osvobození 

je třeba rozlišovat, neboť důsledky vyplývající z jednotlivých druhů osvobození nejsou vždy 

totožné. Rozdílnost nalezneme také v tom, kdy a za jakých podmínek k osvobození dojde. 

Pokud jde o osvobození ze zákona, tak k tomu není třeba zvláštního rozhodnutí soudu. Na 

druhou stranu se účastník osvobozuje opravdu jen, pokud jde o soudních poplatek. Jde-li ale o 

osvobození z rozhodnutí soudu, k individuální žádosti účastníka, pak platí, že osvobozený 

účastník nejen, že neplatí soudní poplatek, ale nelze mu uložit zálohu na provedení důkazů, 

neskládá jistotu u návrhu na předběžné opatření, stát za něj platí odměnu za první setkání 

s mediátorem atd. S osvobozením z rozhodnutí soudu je spojeno také to, že u takového 

účastníka je tím splněn základní předpoklad pro ustanovení zástupce.
61

 Jen pro úplnost 

poznamenáno, není vyloučen postup, kdy je účastníkovi, který je ex lege osvobozen od 

soudních poplatků, zároveň přiznáno osvobození od soudních poplatků rozhodnutím.
62

 Pokud 

je totiž účastník osvobozen podle § 138 o.s.ř., není povinen platit nejen soudní poplatky, ale 

nemůže ho ani stíhat povinnost složit zálohu na náklady důkazů či povinnost nahradit státu 

náklady, které platil. 
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 Novela č. 218/2011 Sb., která nabyla účinnosti od 1.9.2011, přinesla do občanského soudního řádu, konkrétně 

§ 138 odst. 1 o.s.ř. dikci „zčásti a výjimečně zcela“ oproti původnímu „zcela nebo zčásti“. Dřívější znění „Na 

návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků,... bylo 

nahrazeno: „Na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, 

odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění 

práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně,...“ 
60

 A to ať již pro určité účastníky řízení nebo pro určitá řízení, jsou upravena i v některých zvláštních předpisech, 

jako např. § 28 z.č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 23 z.č. 403/1990 

Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.  
61

 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. 10 Co 736/2001 ze dne 8.1.2002: „K tomu, aby předseda 

senátu ustanovil účastníku zástupce pro řízení, musí účastník splňovat předpoklady pro osvobození od soudních 

poplatků současně s tím, že ustanovení zástupce je třeba k ochraně jeho zájmů.“ 
62

 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. 11 Co 379/2000 ze dne ze dne 31.7.2000. 
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2.3.8. Rozhodnutí o osvobození od placení soudního poplatku 

 O přiznání osvobození od placení soudních poplatků se rozhoduje na návrh účastníka, 

a rozhoduje o něm předseda senátu, což platí i ve věcech senátních a soudu prvního stupně, 

odvolacího i dovolacího. Soud rozhoduje usnesením, které se doručuje jen tomu, koho se 

týká. Pokud bylo návrhu vyhověno, ve smyslu § 169 odst. 2 o.s.ř. nemusí být ani 

odůvodňováno, a v případě, kdy by takové usnesení bylo vyhlašováno, nemuselo by být ani 

doručováno. V zásadě je však usnesení odůvodňováno a proti takovému rozhodnutí, kterým 

nebylo žadateli vyhověno, je přípustné odvolání. Je přípustné nejen proti rozhodnutí, kterým 

nebylo návrhu zcela vyhověno, ale i proti takovému, kterým bylo návrhu vyhověno jen zčásti, 

případně proti usnesení, kterým bylo osvobození odňato. Není nutno podotýkat, že k odvolání 

je oprávněn jen ten účastník, jehož se rozhodnutí týká. Jednou zamítnutá žádost však nutně 

neznamená, že by osvobození bylo do budoucna vyloučeno. Žadatel si může v průběhu řízení 

podat další žádost o osvobození od soudních poplatků, ale aby měl naději na úspěch, musí 

prokázat a doložit, že došlo ke změně poměrů a zhoršení majetkové situace. Pokud však 

žadatel v nové žádosti změnu poměrů neosvědčí, soudu nezbyde než řízení o návrhu žadatele 

zastavit podle § 104 odst. 1 o.s.ř., a to pro nedostatek podmínky řízení dle § 159a a § 167 

odst. 2 o.s.ř.
63

 s tím, že uvede, že žádost neobsahuje žádné nové skutečnosti o majetkových 

poměrech, které by osvědčily změnu poměrů tak, aby bylo možné soudem osvobození od 

soudních poplatků přiznat. Stejně tak jednou přiznané osvobození od soudního poplatku může 

být kdykoliv za řízení, případně i se zpětnou účinností, odejmuto. To za předpokladu, že se 

prokáže, že poměry účastníka neodůvodňují nebo už neodůvodňovaly osvobození.
64

 To, zda 

v daném případě došlo či nedošlo ke změně poměrů účastníka je otázkou skutkovou.
65

  

 

2.3.9. Tzv. means and merit test 

 Pro rozhodnutí, zda přiznat osvobození od soudních poplatků, se užívá tzv. means and 

merit test. Jde o označení užívané v zahraniční literatuře, kdy jsou pro přiznání osvobození 

rozhodné okolnosti dvojí povahy. V zásadě to znamená, že se zkoumají majetkové a sociální 

poměry účastníka (means test) a zároveň, zda žadatel o osvobození od soudních poplatků 

neuplatňuje svá práva v řízení svévolně nebo zřejmě bezúspěšně (merit test). Mezi typické 

příklady svévolného nebo zřejmě bezúspěšného uplatňování práva patří nároky, které jsou 

svou povahou šikanózní nebo kterými se žadatel pouze pokouší oddálit plnění právních 
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 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 803/2011 ze dne 29.8.2011, usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 

Cdo 1301/2013 ze dne 17.7.2013, usnesení Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 766/10 ze dne 1.6.2010. 
64

 Viz rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 271/00 ze dne 7.8.2000. 
65

 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 2523/2004 ze dne 31.1.2007. 
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povinností. Aby mohl soud rozhodnout, zda se nejedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné 

uplatňování práva, musí se už při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků 

zabývat meritem věci. A to ve fázi před samotným dokazováním. V případě, že by soud 

shledal, že jde o případ svévole či bez naděje na úspěch, osvobození nepřizná, ale nárokem se 

samozřejmě dál bude meritorně zabývat. Stejně tak nemá vliv například neúspěch žadatele při 

prohře v prvním stupni.   

 Pokud jde o majetkové a sociální poměry, tak v platném právu nejsou uvedena žádná 

objektivní hlediska, podle kterých by se dalo usuzovat, zda poměry žadatele již odůvodňují 

osvobození od soudních poplatků nebo ještě nikoliv. Je tedy na soudu, aby poměry žadatel 

posoudil. A každý soud může mít na věc jiný pohled. Co by u jednoho soudu bylo bez dalšího 

považováno za splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků, to může být pro jiný 

soud ještě takový stav, který osvobození v plném či pouze částečném rozsahu vylučuje. Ale i 

za tohoto stavu si dovolím tvrdit, že se účastníci, resp. žadatelé o odpuštění nákladů řízení 

nesetkávají s nějakými diametrálně odlišnými posouzeními shodných/podobných 

majetkových poměrů. A naopak si myslím, že je takováto úprava vhodnější, než když by bylo 

přesně tabulkově vymezeno, jaké majetkové poměry jsou ty, které zakládají osvobození od 

soudních poplatků v plném rozsahu, jaké jen částečně a jaké vůbec. Soud má možnost 

přistupovat k žádosti individuálně a citlivě. Co je shodné pro rozhodování všech soudů, to je 

ta skutečnost, že by k odpuštění mělo dojít v případě, kdy by zaplacení soudního poplatku 

zcela znemožnilo žadateli uplatnit nebo bránit svá práva.  

 

2.3.10.  Žádost o osvobození od placení soudního poplatku 

 Žadatel může podat žádost o osvobození samostatně nebo společně se žalobou. 

V takovém případě soud rozhodne nejprve o žádosti o osvobození, teprve po právní moci 

tohoto rozhodnutí o vyměření soudního poplatku a o zastavení řízení dle § 9 zákona o 

soudních poplatcích.
66

 Zamítne-li tedy soud pravomocně návrh na osvobození od soudních 

poplatků, vyzve znovu navrhovatele k zaplacení soudního poplatku a stanoví mu nově lhůtu 

ke splnění.
67

 Pokud nebude soudní poplatek v nově stanové lhůtě zaplacen, soud řízení 
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 § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích: „Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení 

řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, 

kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty 

soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“ Viz nález Ústavního soudu 

sp.zn. IV.ÚS 776/05 ze dne 22.5.2006. 
67

 Nález III. ÚS 588/2000 ze dne 2.5.2002: „Pro případ nepřiznání osvobození od soudních poplatků musí být 

účastníku řízení za účelem možnosti uplatnění práva na soudní ochranu poskytnut reálný časový prostor pro 

úhradu soudního poplatku a pro pokračování v řízení ve věci samé.“ Tento nález byl, pokud jde poskytnutou  
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zastaví. Pokud dojde k tomu, že je navrhovatel osvobozen jen částečně, pak ho soud vyzývá 

k zaplacení pouze v příslušné části. Nezaplatí-li navrhovatel tuto část, řízení je pak zastaveno 

v celém rozsahu.  

 Jevem, který v soudní praxi není vůbec ojedinělý, je situace, kdy účastník při podání 

žaloby nezaplatí soudní poplatek a ani k žalobě nepřipojí žádost o osvobození od soudního 

poplatku. V takovém případě je mu doručena výzva soudu k zaplacení soudního poplatku, 

výše soudního poplatku a platební údaje. Na tuto výzvu následně účastník reaguje podáním, 

ve kterém popisuje svoji nepříznivou finanční či sociální situaci. V tomto podáním účastník 

vysloveně sice nežádá o osvobození od soudního poplatku, ale z textu podání se jeví možným, 

že o osvobození usiluje, zvlášť když spolu s podáním návrhu nebo po jeho podání nezaplatil 

soudní poplatek, a to ani k následné výzvě soudu, ale naopak reagoval tímto podáním. 

V souladu s poučovací povinností soudu
68

 soud vyzve účastníka, aby výslovně sdělil, zda 

žádá o osvobození od soudního poplatku. Zpravidla mu zároveň zašle i formulář prohlášení o 

osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a 

ustanovení zástupce, u kterého připojuje poučení, že v případě, že se účastník skutečně 

domáhá osvobození, nechť vyplněný formulář doručí zpět soudu vyplněný. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že účastník má příležitost požádat o osvobození rovnou s podáním žaloby, po podání 

žaloby nebo následně k výzvě soudu. Není povinností, aby důvody pro osvobození, resp. 

uvedení celkové situace žadatele bylo pouze formou formuláře. Účastník může sám popsat, 

jaké je jeho celková situace, v čem spatřuje důvody pro osvobození a vhodné až nutné je 

připojení důkazů, které budou potvrzovat účastníkova tvrzení. Bez takovýchto podkladů 

nemůže mít soud za prokázané, že účastník osvědčil takové poměry, které odůvodňují 

osvobození od soudních poplatků. 

 Pokud nastane situace, kdy ani k výzvě soudu není soudní poplatek zaplacen a 

účastník ani k výzvě soudu nepožádá o osvobození od soudních poplatků, soud řízení zastaví. 

Ale i to nemusí znamenat, že by řízení definitivně skončilo. V tento moment se totiž může 

dosud nečinný účastník rozhodnout, že podá odvolání a zároveň s ním požádá o osvobození 

od soudního poplatku. Na soudu bude, aby opět nejprve rozhodl o návrhu na osvobození. 

Pokud se soud rozhodne návrhu nevyhovět, pak návrh usnesením zamítne. Po právní moci 

zamítavého usnesení vyzve soud ještě jednou k zaplacení poplatku a teprve po uplynutí 

dodatečné lhůty předloží spis odvolacímu soudu k rozhodnutí. Odvolací soud může tedy o 

                                                                                                                                                                                     
třídenní lhůta k dodatečnému splnění poplatkové povinnosti považovanou za dostatečnou, překonán nálezem 

Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 2/07 ze dne 13.11.2007. 
68

 Zakotvena v § 5 o.s.ř. 



27 
 

odvolání rozhodnout až tehdy, nabude-li rozhodnutí o zamítnutí návrhu na přiznání 

osvobození právní moci a uplyne-li nově stanovená lhůta k zaplacení soudního poplatku.
69

 

Podá-li účastník proti tomuto rozhodnutí odvolání, předloží soud spis opět soudu druhého 

stupně. Pokud se však soud rozhodně na základě podané žádosti o osvědčení poměrů 

účastníka, že osvobození přizná, pak o tom vydá usnesení, kdy jedním výrokem vyhoví 

žadateli a druhým výrokem, v rámci autoremedury, zruší usnesení, jímž bylo zastaveno řízení 

pro nezaplacení soudního poplatku. Po právní moci tohoto usnesení pokračuje v řízení. 

 Učiněné rozhodnutí není neměnné. V případě, že se změní okolnosti, za kterých soud 

při rozhodování o žádosti vycházel, může osvobození rozhodnutím odejmout, a to i zpětně. 

Pokud se okolnosti během celého řízení nezmění, tak osvobození skončí pravomocným 

rozhodnutím, kterým se končí řízení, v němž bylo osvobození přiznáno. V žádném případě 

není automaticky podkladem pro to, aby v jiném řízení došlo k opětovnému osvobození od 

soudních poplatků. 

 

2.3.11.  Obsah rozhodnutí o osvobození od placení soudního poplatku  

Osvobození věcné
70

 se vztahuje na taxativní výčet věcí, u kterých se nezkoumá splnění 

dalších podmínek, ale nepodléhají poplatkové povinnosti jako takové.
71

 Osvobození osobní
72

 

se vztahuje na taxativní výčet subjektů, u kterých se nezkoumá splnění dalších podmínek, ale 

nepodléhají poplatkové povinnosti jako takové. Třetím druhem osvobození je osvobození 

individuální. Už z označení je zřejmé, že zde nenalezneme taxativní ani demonstrativní výčet 

subjektů, na které se osvobození vztahuje, ale bude nutné posuzovat každý subjekt jednotlivě 

a bude záviset na individuálním posouzení a rozhodnutí soudu. Zejména toto osvobození od 

soudních poplatků je zárukou, že soudní poplatek nebude nepřiměřeně tvrdou překážkou 

k přístupu k soudu a dalo by se říci, že má jistou ochrannou funkci, a to zejména pro 

účastníky v tíživých sociálních situacích. A právě tento druh osvobození od soudního 

poplatku je pro tuto práci nejzajímavější, neboť jako jediný přináší prostor pro vlastní 

rozhodování předsedy senátu. Nejde ale o rozhodování bez jakýchkoliv limitů. Za prvé už se 

za léta rozhodování o osvobození ustálila alespoň rámcová pravidla a dále je nutné, aby 

rozhodnutí o osvobození od soudního poplatku obsahovalo řádné odůvodnění, aby bylo 

zřejmé, proč se tak soudce rozhodl. Podmínkou pro osvobození je také to, že žadatel jasným 

způsobem prokáže, že jeho poměry osvobození skutečně odůvodňují. Je na něm, aby na návrh 
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Nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 588/2000 ze dne 2.5.2002. 
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 § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. 
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 Např. pozůstalostí věci v prvním stupni, věci opatrovnické, věci péče o nezletilé atd. 
72

 § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích. 



28 
 

účastníka mohl přiznat zčásti nebo zcela osvobození od soudních poplatků. Úpravu 

nalezneme v občanském soudním řádu v § 138, který podmiňuje takové rozhodnutí 

odůvodněnými poměry účastníka a za předpokladu, že nejde o svévolné nebo zřejmě 

bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Dané ustanovení dále zpřesňuje, že osvobodit od 

soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, a to v případě, jsou-li proto zvlášť závažné 

důvody. Takové rozhodnutí musí být odůvodněno. Viděno optikou Ústavního soudu, lze 

osvobodit nejen osoby fyzické, ale i ty právnické.
73

  

Z mého úhlu pohledu jde sice o nejzajímavější druh osvobození od soudních poplatků, 

ale zároveň také o ten nejproblematičtější. Existuje zde poměrně velký prostor pro uvážení 

soudu. Ač by měli být soudci objektivní, nezatížení a neovlivnění svými postoji, názory a 

v zásadě i životními zkušenostmi, tak se domnívám, že toho nelze plně docílit. Každý jsme při 

svém jednání a rozhodování více či méně ovlivněni životními zkušenostmi a ne vždy se lze 

ubránit tomu, aby nás při rozhodování, byť nevědomky, alespoň trochu neovlivnily. Co tedy 

bude jeden soudce vnímat jako majetkové a sociální poměry odůvodňující osvobození od 

soudních poplatků, nebude pro druhého soudce za splnění podmínek pro osvobození 

považováno. I přes mé výše uvedené tvrzení, že se účastníci, resp. žadatelé o odpuštění od 

soudních poplatků nesetkávají s nějak diametrálně odlišnými posouzeními 

shodných/podobných majetkových poměrů, než by tomu bylo v případě přesného tabulkového 

vymezení majetkových poměrů zakládajících osvobození od soudních poplatků v plném 

rozsahu, vnímám tuto problematiku jako potenciálně rizikovou. Ač zastávám postoj, že je 

stávající úprava v zásadě vhodná, neubráním se pocitu, že by bylo pro zachování kontinuity 

rozhodování vhodnější, když by daná problematika byla řešena centrálně a všechny žádosti o 

osvobození od soudních poplatků byly posuzovány na jednom místě, byť s jistou dávkou 

názorovosti dané právě individualitou odpovědné osoby. Řešení bych tedy viděla ve 

specializaci osob u soudu působících, odborného aparátu, který by se specializoval výhradně 

                                                           
73 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 13/98 ze dne 3.9.1998: „Zásada rovnosti stran je stěžejní zásadou 

spravedlivého procesu. Je zakotvena v čl. 37 odst. 3 Listiny a v čl. 96 odst. 1 Ústavy a promítá se také do řady 

procesních předpisů. Občanský soudní řád výslovně rovnost účastníků řízení stanoví v ustanovení § 18, z něhož 

pro soudy plyne povinnost zajistit účastníkům stejné, tj. rovnocenné možnosti k uplatňování jejich práv. Je proto 

také třeba při interpretaci ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., z jehož dikce plyne, že jeho použití se může dovolávat 

každý účastník, vycházet z pohledu ústavní zásady rovnosti. Právnické osoby, mezi něž patří o jednotky územní 

samosprávy, mají způsobilost být účastníkem řízení a soud s nimi tedy musí zacházet stejným způsobem jako 

s účastníkem řízení, který je fyzickou osobou. Skutečnost, že zjišťování poměrů právnické osoby při rozhodování 

o osvobození od soudních poplatků by mělo být obtížné a nákladné, sama o sobě nemůže být důvodem k tomu, 

aby u takové účastníka řízení byla předem a bez dalšího vyloučena možnost použití ustanovení § 138 odst. 1 

o.s.ř., jehož aplikace může ve svých důsledcích ovlivnit i tak významné právo, jako je právo na přístup k soudu. 

Je pak věcí judikatury obecných soudů, aby vymezila kritéria poměrů, z nichž bude při aplikaci tohoto 

ustanovení u právnických osob vycházet.“ U právnických osob budou posuzovány zejména jejich podnikatelské 

a jiné činnosti, stav a struktura majetku, platební schopnost atd. 
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na posuzování žádostí o osvobození od soudních poplatků. Soudcům by byl následně 

předložen rozbor podané žádosti spolu s návrhem na rozhodnutí. Další možností by bylo 

vytvoření orgánu působícího při soudní soustavě jako takové, ne jen u konkrétních soudů, aby 

se zamezilo různosti v posuzování s ohledem na regionální zvláštnosti. 

Pokud jde o časové určení osvobození, tak v případě, že není předsedou senátu 

rozhodnuto jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost. To neplatí 

pro poplatky, které již byly zaplaceny v době před rozhodnutím o osvobození. Jednou 

přiznané osvobození od soudních poplatků však může být předsedou senátu kdykoliv za řízení 

odejmuto.
74

 Dokonce se tak může stát i zpětně. Jedná se o případy, kdy se před pravomocným 

skončením řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují. V zásadě lze 

osvobození od soudních poplatků přiznat pouze na návrh účastníka, a to na návrh podaný 

současně s návrhem na zahájení řízení nebo pak kdykoliv během řízení až do skončení řízení 

pravomocným rozhodnutím.
75

 Není-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem, musí být 

soudcem o svém procesním právu žádat osvobození od soudních poplatků poučen.
76

 I během 

řízení totiž mohou vzniknout předpoklady pro osvobození. Může jít o případ, kdy účastník 

může bez problémů uhradit soudní poplatek, ale během řízení se jeho situace, např. zdravotní 

stav, může takovým způsobem změnit, že již není schopen hradit další náklady, např. poplatek 

za odvolání.  

V zákoně bylo myšleno i na účastníky, kterým byl ustanoven zástupce. V takovém 

případě se vztahuje osvobození i na zástupce, který byl účastníku ustanoven, a to v rozsahu, 

v jakém bylo osvobození účastníkovi přiznáno. Osvobození se vztahuje jak na hotové výdaje, 

tak i na odměnu za zastupování. Tyto náklady nese stát.
77

 Možnost ustanovit účastníkovi, 

který splňuje podmínky pro přiznání individuálního osvobození od soudních poplatků, na jeho 

žádost, zástupce, je dalším zvýhodněním takového účastníka. K ustanovení zástupce však 

nedochází automaticky, ale na žádost účastníka, a to za předpokladu, že je to třeba k ochraně 

jeho zájmů.  
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 § 138 odst. 2 o.s.ř. 
75

 Nejvyšší soud sp.zn. 11 Zp 24/99 ze dne 18.5.2001: „Za splnění dalších podmínek předpokládaných v § 138 

odst. 1 o.s.ř. lze účastníkovi přiznat osvobození od soudních poplatků jen tehdy, požádá-li o to nejpozději do 

doby pravomocného skončení řízení. Vztahuje-li se osvobození od soudních poplatků na řízení (celé řízení, 

pokud není rozhodnuto, že se vztahuje jen na jeho část), pak to znamená, že pokud je žádost o osvobození od 

soudního poplatku podána až poté, co řízení bylo pravomocně skončeno, tak se již nekoná žádné řízení, v jehož 

rámci by bylo možno rozhodnout o takovém návrhu.“ 
76

 § 118a odst. 4 o.s.ř. 
77

 § 138 odst. 3 o.s.ř. 
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Jen na okraj poznamenáno, proti rozhodnutí soudu prvního stupně o uložení 

povinnosti je přípustné odvolání a proti následnému rozhodnutí odvolacího soudu je přípustné 

dovolání, přesahuje-li výše uložené poplatkové povinnosti 50.000,- Kč. Osvobození od 

soudních poplatků zanikne právní mocí rozhodnutí, kterým se řízení končí. Pokud však dojde 

k vydání doplňujících nebo opravných rozhodnutí, tak v takových případech je třeba z něho 

vycházet i poté. S ohledem na uvedené platí, že se osvobození od soudních poplatků 

neuplatňuje na řízení dovolací, nebo řízení o žalobě pro zmatečnost a obnovu řízení. 

Osvobození je přiznáno právě jen do pravomocného skončení řízení.   

Důležité je také to, že se osvobození týká pouze konkrétní osoby a nepřechází na její 

procesní nástupce v řízení.
78

 Stejně jako platí, že se osvobození od soudního poplatku 

vztahuje pouze na konkrétního účastníka, nikoliv na ostatní účastníky, kteří s ním vystupují na 

jedné straně ve společenství, a to jak nerozlučném, tak samostatném.  

 

2.3.12.  Přechod poplatkové povinnosti 

Kromě osvobození od placení soudního poplatku v případě osvobození řízení jako 

takového, osvobození navrhovatelů určitých řízení a v případě individuálního osvobození, je 

zde další možnost, a to přechod poplatkové povinnosti. Za podmínek § 2 odst. 3 zákona o 

soudních poplatcích, je-li žalobce (navrhovatel) osvobozen od placení soudního poplatku, 

může poplatková povinnost přejít na žalovaného. O přechodu poplatkové povinnosti 

rozhoduje soud v rozhodnutí, kterým se řízení končí.
79

 Poplatková povinnost zde vzniká 

uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé a 

poplatek je splatný do tří dnů od právní moci rozhodnutí, jímž byla povinnost uložena.
80

   

 

2.3.13.  Soudní poplatek jako podmínka řízení 

Soudní poplatek však není jen jedním z nákladů řízení, ale jde též o jednu z procesních 

podmínek, resp. je mezi procesní podmínky často řazen. S tímto zařazením bez dalšího 

souhlasím, což bude promítnuto v další části mé práce. Nezaplacení soudního poplatku totiž 

brání pokračování řízení či rozhodnutí v meritu věci, a soud musí z tohoto důvodu 

                                                           
78

 § 107, 107a o.s.ř. 
79

 „Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení 

poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo 

není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost 

manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, 

neplatnosti nebo o určení, zda tu registrované partnerství 2) (dále jen „partnerství“) je či není“. 
80

 § 7 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích. 
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v některých případech řízení zastavit.
81

 Není-li soudní poplatek zaplacen, tak nejprve soud 

vyzve poplatníka, aby soudní poplatek v dodatečné lhůtě zaplatil. A pokud není zaplacen ani 

v takovéto dodatečně určené lhůtě, pak soud řízení zastaví.  

Výši soudního poplatku je možno určit podle § 5 až 6a zákona o soudních poplatcích a 

přílohy č. 1 sazebníku soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že se soudní poplatek platí 

proto, aby vůbec řízení probíhalo, je poplatníkem v první řadě žalobce nebo navrhovatel. 

Poplatková povinnost vzniká podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (a 

v dalších případech upravených zákonem o soudních poplatcích
82

). Zaplacení soudního 

poplatku je jednou z podmínek řízení
83

 a její splnění by měl soud zkoumat hned na počátku 

řízení. Ne v každém případě, kdy není soudní poplatek zaplacen, dojde k zastavení řízení. 

V určitých situacích
84

 může soud rozhodnout ve věci samé, i když není soudní poplatek 

zaplacen, tak jak již bylo uvedeno výše. K ověřování, zda byl soudní poplatek zaplacen, soud 

nutně nepřistupuje ani v případě, kdy je podaný návrh na zahájení řízení neprojednatelný. 

Jestliže totiž dojde k odmítnutí návrhu před prvním jednání, tak se soudní poplatek za návrh 

na zahájení řízení vůbec nevybírá.
85

 Je-li tedy návrh neúplný, nesrozumitelný nebo neurčitý a 

nelze ho pro tyto vady projednat, soud nejprve pracuje na odstranění vad, a to výzvou 

s poučením, jak opravu nebo doplnění podání provést. Soud bude zkoumat zaplacení poplatku 

až poté, co navrhovatel vytýkané vady odstraní. Neodstraní-li navrhovatel vytýkané vady, 

soud návrh odmítne a nedojde tak ani k uložení poplatkové povinnosti. Zaplatil-li navrhovatel 

soudní poplatek spolu s podáním vadného návrhu, který byl následně odmítnut, soud mu 

samozřejmě zaplacený poplatek vrátí.
86

 K prvnímu jednání nemusí dojít ani v situaci, kdy 

návrh nevykazuje vady, pro které by byl neprojednatelný, ale je zde nedostatek některé 

z podmínek řízení. Pokud se nepodaří nedostatek podmínky řízení odstranit nebo jde o 

nedostatek neodstranitelný, pak soud takové řízení zastaví. Nastane-li taková situace před 

zahájením prvního jednání, bude soud také vracet zaplacený soudní poplatek, ale ne v plné 

výši, nýbrž ponížený. Situace i s neodstraněnou nebo neodstranitelnou podmínkou řízení není 

v zákoně o soudních poplatcích samostatně řešena, vyplývá z toho tedy, že soud v daném 
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 § 9 zákona o soudních poplatcích. 
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 § 4 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. 
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 Viz nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 289/03 ze dne 31.8.2004. 
84

 § 9 odst. 4 zákona o soudních poplatcích. 
85

 § 6a odst. 4 zákona o soudních poplatcích. 
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 § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. 
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případě zaplacení soudního poplatku spolu s podáním návrhu řešit bude, soudní poplatek bude 

vybírat a za předpokladu zastavení řízení jej snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč vrátí.
87

 

 

2.3.14.  Placení soudního poplatku při pluralitě účastníků 

Vzhledem k tomu, že na straně žalující/navrhující může nastat pluralita účastníků
88

, 

jsou poplatníky soudního poplatku oba dva/všichni a v tomto případě platí soudní poplatek 

společně a nerozdílně.
89

 Soud vyzve všechny účastníky k tomu, aby zaplatili soudní poplatek, 

a to zpravidla ve stejné lhůtě. Nebude-li v takové lhůtě poplatek zaplacen, soud řízení zastaví, 

a to s účinkem pro všechny navrhovatele. Pokud by nešlo o společenství nerozdílné, ale o 

společenství samostatné a s dělitelným plněním, tak by každý byl samostatným poplatník 

v části, která by se ho týkala. V případě nezaplacení poplatku by došlo k zastavení řízení jen 

ve vztahu k tomu navrhovateli, který nezaplatil. 

 

2.3.15.  Technické náležitosti placení soudního poplatku 

Pokud jde o samotné placení soudního poplatku
90

, platí se převodem na účet soudu 

(účty pro soudy jsou zřízené a vedené u České národní banky) nebo vylepením kolkových 

známek na písemnou formu návrhu, na prvopis podání, ale to pouze za předpokladu, že se 

jedná o soudní poplatek nižší než 5.000,- Kč. Z povahy věci vylučuje zaplacení soudního 

poplatku formou kolkových známek elektronický platební rozkaz. Pokud jde o samotný 

poplatek, je ideální jej rovnou vylepit na prvopis návrhu, aby účastník urychlil řízení, neboť 

v takovém případě pak nedochází k tomu, že soud vyzývá k zaplacení soudního poplatku a 

celé řízení tak prodlouží. Ani v případě, že není soudní poplatek placen vylepením kolkových 

známek, není třeba čekat na výzvu k zaplacení, ale pro urychlení řízení je možno zaplatit na 

účet soudu, jehož číslo v dnešní době není těžké zjistit. Výše jsem zmínila elektronický 

platební rozkaz, u kterého je režim placení odlišný. Podává-li totiž žalobce formulářový návrh 

na vydání elektronického platebního rozkazu, je mu obratem přes datové rozhraní zasláno 

číslo účtu a variabilní symbol pro účely zaplacení soudního poplatku. Vezmeme-li v úvahu i 

možnost, že může být návrh, přesněji řečeno žaloba vzata zpět, pro urychlení řízení a omezení 

zbytečné administrativy je vhodné, aby účastník ve svém zpětvzetí rovnou uvedl i číslo, kam 

mu může být část soudního poplatku vrácena. Pokud účastník nejedná shora uvedeným 
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 § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. 
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 Např. žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, kdy návrh nepodává jen jeden ze spoluvlastníků, ale 

dva nebo více proti zbylým spoluvlastníkům. 
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 § 2 odst. 8 zákona o soudních poplatcích. 
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 § 8 odst. 4 zákona o soudních poplatcích. 
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způsobem, je mu zaslána výzva k zaplacení soudního poplatku, případně je dodatečně vyzván 

ke sdělení čísla účtu, na které je možno část soudního poplatku po zpětvzetí žaloby a 

zastavení řízení zaslat. K zaplacení soudního poplatku se nabízí ještě další možnost, a to 

zaplacení do pokladny soudu. Pokud platí soudní poplatek za poplatníka třetí osoba, je 

důležité, aby uvedla správnou spisovou značku či variabilní symbol, aby bylo možno 

takovouto platbu od třetí osoby řádně přiřadit. Soudní poplatek bude považován za řádně 

zaplacený i pro případ, kdy ho uhradí poplatníkův zástupce v řízení, i když ho bude hradit ze 

svého účtu a nikoliv z účtu patřícího poplatníkovi.  

V některých případech může soud soudní poplatek vracet.
91

 

I v případě, že účastník není s návrhem na osvobození od placení soudního poplatku 

úspěšný, může požádat soud jako správce daně o posečkání s placením soudního poplatku. 

Případně může požádat o povolení splátek.
92

  

Na závěr nutno podotknout, že do nákladů řízení se zahrnuje jen soudní poplatek, 

který byl fakticky zaplacen, nikoliv pouze vyměřený a dosud nezaplacený či dokonce dosud 

ani nevyměřený. 

2.4.  Ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců 

Mezi nutné výdaje osob zúčastněných na řízení patří podle jednacího řádu také 

náhrada ztráty na výdělku, který je příjmem fyzické osoby dle § 3, 6 a 7 zákona o daních 

z příjmu. Podléhá tedy daňové povinnosti. Ta je pro každého účastníka řízení individuální. 

Jedná se o příjem, kterého by mohl účastník dosáhnout, pokud by nebylo předmětného řízení. 

Podklady pro výpočet ztráty na výdělku tvoří u účastníka, který je v pracovním poměru nebo 

v poměru obdobném pracovnímu poměru nebo pracovnímu vztahu, průměrný výdělek 

vypočtený podle zvláštního předpisu. Podle jednacího řádu
93

 výši průměrného výdělku 

prokáže účastník potvrzením zaměstnavatele, u něhož pracuje. Toto potvrzení obsahuje údaj o 

tom, zda a jakou částku zaměstnavatel srazí za dobu nepřítomnosti v práci, a zda účastník 

může nastoupit do práce na zbytek směny. Předvolání k jednání obsahuje příslušnou kolonku 

pro potvrzení. Nepředstavuje tedy pro zaměstnavatele a jeho mzdovou účtárnu nepřiměřené 

administrativní zatížení. Pro zaměstnance je často zárukou, že neopomene potvrzení k soudu 

donést a nemusí ho následně dodatečně soudu předkládat, protože ho má na stejném listu jako 
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 § 10 zákona o soudních poplatcích (dát do části rozhodování o nákladech případy vracení soudního poplatku). 
92

 § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
93 

§ 29 odst. 2 jednacího řádu. 
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předvolání s uvedením konkrétní budovy/podlaží a místnosti a je větší pravděpodobnost, že 

člověk nezapomene „instrukce“ než potvrzení. Na účastníka se v tomto případě hledí jako na 

zaměstnance soudu. Soud určí hrubý příjem a částku připadající na veřejné zdravotní pojištění 

placené soudem (právě z toho důvodu na účastníka se pro tyto účely hledí jako na 

zaměstnance soudu), z přiznané částky náhrady výdělku odečte zálohu na daň z příjmu a 

platbu na zdravotní pojištění připadající na pojištěnce. Výsledná částka je pak vyplacena 

účastníkovi. Tato náhrada ztráty na výdělku je pro daňové účely považována jako mzda od 

dalšího plátce. Náhrada ztráty na výdělku ztrácí svou individuální podobu v případě, že 

účastník není v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru, je však 

výdělečně činný. V takovém případě je podle jednacího řádu
94

 podkladem pro výpočet 

náhrady za ztrátu na výdělku částka, vypočtená ze základu daně z příjmů fyzických osob
95

, 

dělená počtem pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem
96

 připadajících na 

týž kalendářní rok. Jednací řád dále zpřesňuje, že pro výpočet náhrady ušlého výdělku se 

použije částka základu daně, podle které je určena poslední známá daňová povinnost, nejvýše 

však 486.000,-  Kč. V případě, že takto nelze výši ztráty na výdělku prokázat, přichází jednací 

řád s náhradním stanovením náhrady za ztrátu na výdělku, a to hodinovým, které je v částce 

odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše 

však osminásobek této částky za jeden den. Osoba samostatně výdělečně činná částku, kterou 

ji soud přizná, udává jako svůj příjem v daňovém přiznání a odvádí sama platbu na veřejné 

zdravotní pojištění.  

Na tomto místě jednací řád pamatuje i na účastníka, který je stižený tělesnou chorobou 

nebo vadou, a potřebuje průvodce. Nutná vydání průvodce, stejně jako jeho ušlý zisk, spadají 

mezi náklady řízení účastníka. Toto se týká i jiných závažných případů včetně důvěrníka 

dítěte nebo podpůrce
97

 a případů, kdy je účastník v řízení zastoupen. Zastoupení může být 

zákonným zástupcem, na základě plné moci nebo na základě rozhodnutí. Výše ušlého výdělku 

se bude řídit stejnými pravidly. Shora uvedená pravidla však neplatí pro případ, kdy jde o 

zastoupení advokátem nebo notářem
98

, neboť zde k náhradě hotových výdajů přistupuje ještě 

náhrada za promeškaný čas a odměna za zastupování.    
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 § 29 odst. 3 jednacího řádu. 
95

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
96

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 § 33 odst. 1 jednacího řádu: „Pro určení výše náhrady nutných výdajů a náhrady ztráty na výdělku a pro 

určení nákladů zákonného zástupce účastníka nebo jeho zástupce, který není advokátem, pro určení nákladů 

opatrovníka ustanoveného účastníku, pro určení nákladů nutného průvodce, důvěrníka dítěte a podpůrce (§ 29 

odst. 4), jakož i pro určení výše svědečného užije se ustanovení § 29 až § 32 obdobně“. 
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 Podle § 25 a 25a o.s.ř. 
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2.5.  Náklady důkazů 

Občanský soudní řád v § 125 příkladmo vypočítává jednotlivé důkazní prostředky: 

„Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech 

svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské 

nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob 

provedení důkazu předepsán, určí jej soud.“  

 

2.5.1. Záloha na náklady důkazů 

Před výčtem jednotlivých nákladů důkazu, považuji za vhodné zmínit zálohu na 

náklady důkazů, neboť ta s nimi bývá velmi často spojena. Jedná se o peněžní částku, která je 

k rozhodnutí soudu účastníky skládána před celkovým závěrečným vyúčtováním, přičemž její 

složení může podmiňovat provedení důkazů. 

Povinnost složit zálohu na náklady důkazů, které navrhl nebo které nařídil soud o 

skutečnostech jím uvedených nebo v jeho zájmu a jsou hrazeny státem,
99

 nelze uložit 

účastníkovi, kterému bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. 

O povinnosti složit zálohu jinak soud rozhoduje usnesením, proti kterému není 

odvolání přípustné.
100

 Výrok stanovující povinnost zaplatit zálohu by mohl znít např. „Soud 

ukládá žalobci, aby zaplatil zálohu na náklady důkazu znaleckým posudkem ve výši xx Kč do 

3 dnů od právní moci tohoto usnesení. Zálohu je třeba zaplatit na účet xx soudu č. xx vedený u 

xx, se sídlem xx. Nebude-li záloha ve stanovené lhůtě složena, nelze tento důkaz provést“ Je 

na soudu, zda před určením výše zálohy učiní např. předběžný dotaz či zkoumání, aby věděl 

alespoň orientační výši možných nákladů nebo zda zvolí pouze částku na základě svého 

uvážení a předchozích zkušeností v souvislosti s provedením obdobného důkazu. Je-li 

pravomocným rozhodnutím soudu uložena účastníku povinnost složit zálohu na náklady 

řízení a účastník povinnost v soudem stanové lhůtě nesplní, pak platí
101

, že nelze důkaz 

provést.
102

 O tomto následku je účastník zpravidla poučen v usnesení, kterým se povinnost 

zaplatit zálohu na náklady řízení stanovuje. Platí, že jakmile je záloha složena, soud přistoupí 
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 § 141 odst. 1 o.s.ř. 
100

 § 202 písm. a) o.s.ř. 
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 Zavedeno novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., § 141 odst. 1 o.s.ř. 
102

 „Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených 

anebo v jeho zájmu, uloží předseda senátu tomuto účastníku, není-li osvobozen od soudních poplatků, aby před 

jeho provedením složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem 

provést, o tom musí být účastník poučen.“ 
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k provedení důkazu. Vzhledem k tomu, že novelou bylo zamýšleno především ulehčit 

státnímu rozpočtu při placení nákladů dokazování, nelze bez dalšího říci, že když by soud 

provedl důkaz, na jehož provedení nebyla zaplacena stanovená záloha, je důkazem 

nezákonným. Mohlo by se jednat o přepjatý formalismus, proti kterému se Ústavní soud 

nejednou vyslovil.
103

  

Tím, že soud požaduje zálohu na náklady spojené s provedením důkazů, se také, 

kromě shora uvedené snahy přespříliš nezatěžovat státní rozpočet, snaží zvýšit odpovědnost 

stran za vedení sporu. Jsou-li předpokládané náklady vyšší, nic nebrání soudu, aby ukládal 

zálohy postupně či opakovaně, protože je nezbytné, aby zálohy kryly náklady na provedení 

důkazů označených účastníky. Ty náklady, které nepokrývá záloha, jsou pak kryty soudem. 

Jen pro úplnost na tomto místě uvádím, že se v civilním řízení, a to v řízení sporném, 

uplatňuje zásada projednací, což je rozdíl oproti zásadě vyšetřovací, a proto bude dokazování 

prováděno pouze splněním podmínek uvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř.
104

 Zásada, že je právem 

a povinností účastníků řízení tvrdit skutečnosti, a označovat k nim důkazy k prokázání těchto 

skutečností, ke zjištění skutkového stavu přenáší více odpovědnost na účastníky řízení, na 

jejich procesní aktivitu. 

V zákoně však není stanoveno, jaké výše mají předpokládané náklady důkazů 

dosáhnout, aby soud podmínil jejich provedení složením zálohy. Bude tedy na úvaze soudu, 

zda podmíní provedení důkazů složením zálohy vždy nebo pouze v těch případech, kdy lze 

očekávat náklady až v nějaké vyšší výši. Předpoklad vzniku nějakých nákladů je totiž dán ve 

většině případů, ať již mluvíme o provedení důkazu výsledech svědka, znaleckým posudkem, 

důkazu, u kterého je zapotřebí tlumočníka, vyžádání listin, vyjádření apod. Automatické 

ukládání povinnosti složit zálohu by mohlo znamenat prodlužování řízení a kolikrát i 

zablokování samotného dokazování. To, že zákon přesně nestanoví, v jakých případech má 
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 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2985/10 ze dne 30.11.2010: Usnesení, kterým soud prvního stupně 

stěžovatelce uložil složit zálohu na náklady důkazů, je rozhodnutím ryze procesní povahy, proti němuž není 

přípustné odvolání proto, že je zákon řadí mezi usnesení, jež považuje za méně významná; takové procesní 

rozhodnutí je totiž posléze, přímo či nepřímo, reflektováno v konečném meritorním rozhodnutí, proti němuž již 

opravné (řádné i mimořádné) prostředky zásadně připuštěny jsou, což ve svých důsledcích implikuje závěr, že 

nikoliv toto procesní usnesení, nýbrž až rozhodnutí ve věci samé je nadáno způsobilostí zasáhnout sféru 

základních práv a svobod, jež jsou chráněny prameny ústavního práva. Uložení povinnosti složit zálohy na 

náklady důkazu není samozřejmě možné ztotožňovat ani s „přepjatným formalismem, proti kterému se Ústavní 

soud v minulosti vícekrát vyslovil. Stejně jako např. Nejvyšší soud však v rozsudku sp.zn. 21 Cdo 426/2002 ze 

dne 26.11.2002 uvedl, že není možné, aby soud upustil od provedení důkazů v případě, kdy účastník nesložil  

zálohu. 
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 „Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového 

stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází 

soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.“ 
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být záloha požadována, ale ponechává rozhodnutí na úvaze soudu, už samo o sobě znamená, 

že ne každé provedení důkazů má být podmíněno složením zálohy. Jde tedy spíše o institut, 

který má při práci pomáhat soudům. Důsledná aplikace na veškeré provádění důkazů by 

v konečném důsledku mohla znamenat nepřiměřené prodloužení řízení, kdy by velmi často 

byl s povinností složit zálohu spojen úkon odročení jednání. Také by mohlo dojít ke 

zneužívání tohoto institutu účastníky, kdy by byl jimi využíván jako nástroj pro ztížení 

dokazování protistraně či úplné eliminace důkazních návrhu pomocí námitky nezaplacených 

nákladů.  

Lze tedy shrnout, že podmínění provedení důkazů složením zálohy, se bude týkat 

zejména případů, kdy lze očekávat vysoké náklady, případně kdy existuje pochybnost, zda 

budou takové náklady následně nahrazeny dle § 148 o.s.ř. Při zvažování, zda uložit zálohu na 

náklady řízení, bude soud také zvažovat, zda účastník splňuje či nesplňuje podmínky pro 

osvobození od soudních poplatků.
105

 Pokud účastník splňuje podmínky pouze pro částečné 

osvobození od soudních poplatků a jeho situace mu tedy umožňuje částečně poplatkovou 

povinnost plnit, je na místě, aby případná povinnost složit náhradu nákladů důkazů byla 

stanovena tak, že účastníkovi zálohu přiměřeně sníží. V této souvislosti je nutno zmínit řízení, 

která jsou osvobozena od soudního poplatku a účastníci, kteří jsou osvobozeni. Toto 

osvobození samo o sobě není důvodem pro to, aby povinnost složit zálohu nebyla určena. 

Z hlediska rozhodování soudu jde o skutečnost pro rozhodnutí nevýznamnou. Co však není na 

úvaze soudu, je to, komu z účastníků uložit povinnost ke složení zálohy. Vždy půjde o 

účastníka, který důkaz navrhl.
106

 Pokud se jedná o důkazy, které navrženy účastníky nebyly a 

budou prováděny z iniciativy soudu, tak tam platí, že povinnost bude uložena tomu 

z účastníků, k prokázání jehož tvrzení má být důkaz proveden. Popřípadě, v jehož prospěch 

má být proveden, komu jeho prokázání může přinést úspěch ve věci. Pokud je na straně, které 

má být stanovena povinnost zaplatit zálohu, více účastníků, pak platí, že soud uloží povinnost 

poměrně nebo solidárně podle toho, o jaké společenství se jedná, tj. zda jde o společenství 

samostatné nebo nerozlučné. Může nastat ale i situace, kdy není předem zřejmé, v čí prospěch 

bude důkaz proveden. To se týká zejména znaleckého posudku. Může být navržen oběma 

stranami nebo naopak ani jednou ze stran, ale soud dojde k názoru, že se bez znaleckého 

posudku v daném případě neobejde. V takovém případě může soud rozhodnout, že oběma 
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 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 131/2001 ze dne 13.3.2011:„...Musí tedy zkoumat z vlastní 

iniciativy, zda jsou u účastníka splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle kritérií stanovených 

v § 138 o.s.ř. Zvláštní rozhodnutí se nevydává a celý postup končí tím, že soud buď povinnost složit zálohu uloží, 

nebo neuloží.“  
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 § 120 odst. 1 o.s.ř. 
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stranám uloží, aby zaplatily každá polovinu zálohy. Nezaplatila-li by zálohu, resp. její 

polovinu ani jeden strana, soud by důkaz neprovedl. Ale pro případ, že by zaplatila polovinu 

zálohy jen jedna strana, soud by důkaz provedl. Nemůže se totiž stát, aby šlo k tíži účastníka, 

který zaplatil, to, že druhá strana neplatí a v tomto ohledu zůstává nečinná. Nelze tedy, aby 

bylo provedení důkazu z tohoto důvodu zmařeno. 

 

2.5.2. Svědečné  

Budeme-li postupovat podle výčtu občanského soudního řádu, musíme na prvním 

místě zmínit náklady náležející svědkovi. Tomu náleží náhrada hotových výdajů a ušlého 

výdělku, tj. tzv. svědečné. Svědečné se však týká nejenom svědka, ale i další fyzické 

osoby 
107

, a to té, která má vypovídat o okolnostech, týkajících se právnické osoby a nastalých 

v době, kdy byla jejím statutárním orgánem nebo členem tohoto orgánu. Svědečné tvoří 

hotové výdaje, které svědkovi vznikly v souvislosti s dostavením se k soudu a podáním 

svědecké výpovědi. Mezi hotové výdaje zejména patří stravné, jízdné, nocležné, nutné výdaje 

průvodce svědka, je-li ho třeba a ušlý výdělek. Výše svědčeného se stanovuje podle těch 

samých pravidel, jako při stanovování výše náhrad pro účastníka (viz kapitola 2.4.). Náklady 

však musí svědek uplatnit u soudu v prekluzivní lhůtě tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy 

se dozvěděl, že naopak vyslechnut nebude. Uplatní-li svědek náklady až po této lhůtě, nelze 

mu je přiznat. O uplatněných nárocích soud rozhoduje usnesením, proti kterému není 

odvolání přípustné.
108

 Pokud předloží svědek přímo po skončení výpovědi potvrzení 

zaměstnavatele, hodnověrně doloží, jakou dobu svou účastí u soudu strávil a případně doloží 

vynaložené výdaje, nebrání soudci, než aby rovnou vyhlásil usnesení, které nemusí 

odůvodňovat
109

 a doručovat
110

 a svědkovi bylo svědečné ihned proplaceno v pokladně soudu, 

kde za účelem faktického proplacení svědečného postačí předložit příslušnou část protokolu. 

Jinak může být svědečné samozřejmě zasláno na číslo účtu, které svědek uvede. Pokud však 

soud nepřizná svědečné v požadované výši, musí usnesení odůvodnit.
111

 S rozhodnutím o 

shora uvedených nárocích nelze z jejich podstaty čekat až do rozhodnutí, kterým se samotné 

řízení končí. O těchto nárocích je rozhodováno v zásadě ihned. Hrazeny jsou buď ze záloh 

složených účastníky, nebo pak z rozpočtových prostředků soudu. To, jak nakonec řízení 

dopadne, nemá žádný vliv na jejich přiznání a jejich výši. 
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 § 126a o.s.ř.  
108

 § 202 odst. 1 písm. e) o.s.ř. 
109

 § 169 odst. 3 o.s.ř. 
110

 § 168 odst. 2 o.s.ř. 
111

 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 586/05 ze dne 9.10.2007. 
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A z jakého důvodu má vlastně svědek nárok na svědečné? Zákon stanoví
112

 povinnost 

pro každou fyzickou osobu, která není účastníkem řízení, dostavit se na předvolání k soudu a 

vypovídat jako svědek. Plnění povinnosti svědčit je podle zákoníku práce plněním občanské 

povinnosti
113

 a patří mezi překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel je 

povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v rozsahu nezbytně nutném. Náhrada mzdy 

nebo platu od zaměstnavatele mu však v těchto případech nepřísluší. Proto se svědek s 

náhradou hotových výdajů a ušlého výdělku obrací na soud, který o těchto nákladech 

rozhoduje.  

Ve vztahu k nákladům důkazů je na tomto místě vhodné zdůraznit, že účastníkovi, 

kterému bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, nelze uložit povinnost složit zálohu 

na náklady důkazů, které navrhl nebo které nařídil soud o skutečnostech jím uvedených nebo 

v jeho zájmu a jsou hrazeny státem.
114

 

 

2.5.3. Znalečné 

Mezi další náklady důkazů patří náklady za znalecké posudky, které zahrnují náklady 

za vypracování samotného znaleckého posudku a dále pak odměnu, tzv. znalečné. Výše 

znalečného je stanovena v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 37/1967 Sb. Znalec má právo 

na náhradu hotových výdajů, mezi které patří cestovní výdaje, náhrada ušlé mzdy, věcné 

výdaje, případně náklady za přibrání konzultanta, je-li ho třeba a souhlasil-li s tím soud. 

O určení odměny a náhrady nákladů rozhoduje soud usnesením, proti kterému je 

odvolání přípustné. Odvolání mohou podat jak účastníci řízení, tak i znalec. Pokud jsou znalci 

přiznány náklady ve výši, v jaké je požadoval, není třeba podrobné odůvodnění. Tyto náklady 

povětšinou vyplývají z obsahu spisu. Nepřizná-li však soud požadované náklady v plné výši, 

je nezbytné, aby bylo usnesení podrobně odůvodněno. O znalečném, resp. jeho výši je nutno 

rozhodnout bez zbytečného odkladu po podání posudku, vyplacení znalečného je pak 

stanoveno lhůtou dvou měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo o znalečném 

rozhodnuto. Není za každých okolností nezbytné, aby bylo znalečné určeno před rozhodnutím 

o nákladech mezi samotnými účastníky řízení. Pokud má soud veškeré potřebné informace 

pro rozhodnutí o nákladech mezi účastníky, ale budou mu chybět rozhodné podklady pro 

určení výše znalečného, lze nejprve rozhodnout ve věci samé a o náhradě nákladů řízení a o 
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 V § 126 o.s.ř. 
113

 § 202 zákoníku práce 
114

 § 141 odst. 1 o.s.ř. 
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znalečném, resp. nákladech státu podle výsledku řízení pouze co do základu a jejich přesnou 

výši určit až následně v samostatném usnesení. 

Právo na znalečné má nejenom znalec zapsaný v seznamu znalců
115

, ale za splnění 

určitých podmínek osoba do seznamu nezapsaná
116

, jmenovaná znalcem ad hoc po složení 

slibu.
117

 

Pro případ, že by byl podáván společný znalecký posudek, tak bude soud rozhodovat o 

znalečném pro každého ze znalců, který se na posudku podílel. Pokud si však znalec přizve 

konzultanta, soud rozhoduje jen o odměně pro znalce, který se s konzultantem vyrovná 

z přiznané odměny. 

 

2.5.4. Další náklady důkazů 

Mezi náklady důkazů můžeme zahrnout i náklady na odborné vyjádření podle § 127 

odst. 1 o.s.ř., náklady spojené s účastí u místního ohledání, obstarání výpisů z věcných 

rejstříků, které účastník potřebuje pro řízení, na překlad listin pro potřeby řízení, ověření listin 

a další.  

Soud při dokazování může uložit určitou povinnost nejen účastníkům řízení, 

účastníkům vedlejším, ale i osobám od nich odlišným
118

. I těmto osobám mohou s plněním 

uložené povinnosti vzniknout náklady a při jejich náhradě se postupuje jako v případě svědka 

(viz kapitola 2.5.2.). S tím je spojená i povinnost těchto osob uplatnit svůj nárok u soudu do 

tří dnů ode dne, kdy uloženou povinnost splnily, případně ode dne, kdy jim bylo sděleno, že 

od splnění povinnosti bylo upuštěno a přesto již jim nějaké náklady vznikly. Tyto osoby 

musejí být poučeny, že zmeškáním 3 denní lhůty jejich nárok zaniká. 

Stát dále platí náklady spojené s tím, kdy účastník jednal ve své mateřštině, ve 

znakovém jazyce či s využitím technického zařízení v případě osob neslyšících a 

hluchoněmých. 

 

 

                                                           
115

 § 4 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících: „U každého krajského 

soudu se vede seznam znalců a tlumočníků. Zapisují se do něho všichni znalci a tlumočníci jmenovaní ministrem 

spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, kteří mají bydliště v obvodu krajského soudu. Seznam obsahuje 

oddíl pro zápis znalců a oddíl pro zápis tlumočníků. Člení se způsobem stanoveným ministerstvem spravedlnosti 

na základní obory, z nichž některé podle rozsahu se člení na odvětví“. 
116

 § 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
117

 § 24 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
118

 § 139 odst. 3 o.s.ř.: „Ten, komu soud uložil při dokazování nějakou povinnost, zejména aby předložil listinu, 

má tatáž práva jako svědek, není-li účastníkem. Musí je uplatnit za týchž podmínek jako svědek.“ 
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2.6.  Tlumočné   

K dalším druhům nákladů řízení patří tzv. tlumočné, tj. náklady náležející 

tlumočníkovi. K těmto nákladům se váží v zásadě ty samé zásady, co v případě znalečného 

(viz kapitola 2.5.3.). Rozdílem zde je však skutečnost, že v případě, kdy je potřeba tlumočníka 

v řízení ve spojitosti s potřebou zajistit rovnost účastníků a právo jednat před soudem ve 

vlastní mateřštině,
119

 hradí náklady stát.  

Ač je zde podobnost se znalečným, tak tlumočné mezi náklady důkazu nepatří, ale jde 

o náklady, které souvisí s tím, aby bylo zachováno právo na používání mateřského jazyka při 

soudním jednáním. 

Pro určení výše tlumočného se použije ten samý předpis, co pro znalečné, tj. soud 

postupuje podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 37/1967 Sb. 

Jde-li o písemné překlady listin ze spisu nebo jiné písemné překlady, tak je tlumočné 

přiznáváno samostatným usnesením, proti němuž je odvolání přípustné. Usnesení v písemném 

vyhotovení se doručuje jak tlumočníkovi, tak i účastníkům. Jde-li o tlumočení v průběhu 

samotného řízení, často se o tlumočném rozhoduje přímo do záznamu, resp. protokolu a 

přítomní účastníci a samotný tlumočník jsou dotázání, zda se vzdávají práva odvolání proti 

tomuto usnesení. Pokud zde není odvolání a všichni práva odvolání vzdají, nemusí soud 

vyhotovovat usnesení o tlumočném, ale rovnou se vyznačí doložka právní moci k výroku 

rozhodnutí do protokolu. 

2.7.  Náhrada za daň z přidané hodnoty 

Ve výčtu jednotlivých nákladů řízení budu pokračovat úpravou náhrady za daň 

z přidané hodnoty. Tato také patří mezi náklady řízení a nalezneme ji hned v úvodu pasáže 

zákona týkající se nákladů řízení, a to v § 137 odst. 3 o.s.ř.  

Plátcovství daně z přidané hodnoty se prokazuje předložením osvědčení o plátcovství, 

a to dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plátcovství prokazuje účastník, 

resp. zástupce účastníka. To platí jak pro advokáta, který vykonává svoji činnost samostatně, 

tak i pro advokáta, který je společníkem právnické osoby, která je plátcem daně z přidané 

hodnoty a stejně tak i pro toho, kdo je zaměstnán u plátce daně z přidané hodnoty.  

                                                           
119

 Viz. čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 
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Osvědčení plátce daně z přidané hodnoty se dokládá ke konkrétnímu řízení. Pro 

případ, že advokát podává u jednoho soudu žaloby ve větším množství, a to ať z titulu 

obdobného předmětu žalob nebo častých sporů jednoho klienta či z úplně jiných důvodů, není 

od věci založit osvědčení do správního deníku soudu. Následně již není třeba toto osvědčení 

v každém jednotlivém případě přikládat a v podání advokát již jen uvede spisovou značku, 

pod kterou bylo osvědčení do správního deníku soudu založeno.  

2.8.  Odměna za zastupování, je-li zástupcem advokát, notář, nebo patentový 

zástupce 

Ve výčtu postoupíme k odměně za zastupování, která přichází v úvahu v případě, kdy 

je účastník zastoupen advokátem, notářem v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními 

právními předpisy
120

 nebo patentovým zástupcem v rozsahu oprávnění stanoveného 

zvláštními právními předpisy
121

.  

K odměně za zastupování přistupují ještě hotové výdaje
122

, resp. jejich náhrada a dále 

pak náhrada za promeškaný čas
123

. Úpravu najdeme v advokátním tarifu
124

 a její přesnou výši 

vypočítává soud. Tyto náklady spojené se zastupováním, které jsou vypočítávány a 

přiznávány soudem, mají svou oporu v ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní 

odměně. A platí to i pro případ, kdy jde o zastupování při individuálním osvobození od 

soudních poplatků
125

 akorát s tím rozdílem, že v takovém případě nehradí náklady účastník 

řízení, ale nese je stát. Stále ale platí, že když by účastníkovi, kterému bylo přiznáno 

osvobození od soudních poplatků, byla přiznána náhrada nákladů řízení, tak je třeba i tyto 

náklady, které stát uhradil, zaplatit. Neplatily by se ale náklady účastníkovi, kterému bylo 

přiznáno osvobození od soudních poplatků, ale přímo státu. Tedy státu by byly hrazeny 

hotové výdaje advokáta a odměna za zastupování.  

 

2.8.1. Výše odměny 

                                                           
120

 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
121

 Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
122

 § 13 odst. 1 advokátního tarifu: „Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti 

s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační 

poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.“ 
123

 A to v souvislosti s poskytnutím právní služby. 
124

 § 13 a 14 advokátního tarifu. 
125

 § 30 odst. 2 a § 138 o.s.ř. 
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Advokát klientovi může vyúčtovat odměnu za své služby právní pomoci dvěma 

způsoby. Jednak formou smluvní odměny, jednak formou mimosmluvní (tarifní) odměny, 

která je upravena v advokátním tarifu.  

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní 

služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení
126

 s tím, že ujednání o smluvní odměně je 

buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno 

samostatně
127

. Stavovský předpis České advokátní komory
128

 odměnu za právní pomoc 

omezuje v tom smyslu, že stanoví, že musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k 

hodnotě a složitosti věci.
129

 Pokud se klient s advokátem dohodne na smluvní odměně, 

nemůže ji v této výši u soudu uplatnit. Jak bylo zmíněno výše, soud přizná mimosmluvní 

odměnu dle advokátního tarifu
130

, a to za jednotlivý úkon právní služby
131

.  

Mohlo by se zdát nepřiměřené, aby odměna za úkon právní služby byla bez dalšího 

pouze v určité výši. Některé případy se svou obtížností mohou vymykat a s obtížností bývá 

často spojena i větší časová náročnost a požadavek na hlubší znalosti a schopnosti. Pro tento 

případ advokátní tarif přichází s možností modifikace odměny za úkon právní služby, a to pro 

případ mimořádné obtížnosti, spojení věcí či zastupování více účastníků.
132

 Nejedná se ale o 

automatické zvýšení odměny. Nadto je v každém případě třeba zkoumat, zda nešlo o náklady, 

které byly vynaložené nepřiměřeně, nebo si účastník zcela nevhodně zvolil advokáta.
133

 U 

úkonů mimořádně obtížných či časově náročných nebo v případě použití cizího jazyka může 

být odměna zvýšena až na trojnásobek. A naopak, advokát může mimosoudní odměnu i snížit, 

a to až o polovinu. Pro případ ustanoveného zástupce či opatrovníka v civilním řízení se sazba 

mimosmluvní odměny snižuje o 20 %. 

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby se stanoví z tarifní 

hodnoty
134

 (což je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu 
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 § 3 odst. 1 advokátního tarifu 
127

 § 3 odst. 2 advokátního tarifu 
128

 Pravidla profesní etiky advokátů a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex). 
129

 Čl. 10 Pravidel profesní etiky advokátů a pravidel soutěže advokátů České republiky, který obsahuje i další 

pravidla vztahující se ke smluvní odměně. 
130 

§ 6 až 12a advokátního tarifu. 
131

 § 11 advokátního tarifu. 
132

 § 12 advokátního tarifu. 
133

 Např. volba advokáta ze vzdáleného místa (řešeno např. v nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 736/2012 ze 

dne 2.10.2013), volba advokáta v případě, kdy subjekt disponuje odborně vybavenými zaměstnanci a věc není 

natolik obtížná, aby musela být řešena advokátem a nikoliv „pouze“ zaměstnancem atd. 
134

 § 8 advokátního tarifu. 
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právní služby, jichž se právní služba týká
135

) nebo je určena pevnou částkou
136

 (pro případ, 

nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými 

obtížemi). Postup určení sazby odměny je zakotven v § 7 advokátního tarifu. Na tomto místě 

je vhodné upozornit, že výše odměny nebyla vždy určována jen podle advokátního tarifu. Tak 

tomu bylo v případě řízení zahájených do 31.12.2000. V období od 1.1.2001 až do 7.5.20013 

byla pro řízení, která byla v tomto období skončená, odměna určována paušální sazbou dle 

vyhl. č. 484/2000 Sb.
137

, která byla zrušena nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 25/12 ze dne 

17.4.2013, s přihlédnutím k výkladovému stanovisku č. 117/2013 Sb. A konečně, od 8. 5. 

2013 se odměna advokáta určuje opět podle advokátního tarifu.  

 

2.8.2. Úprava tzv. bagatelních sporů 

U řízení zahájených od 1.7.2014 pak platí, že se odměna určuje podle advokátního 

tarifu, ve znění vyhl. č. 120/2014 Sb., a to v případech dle § 14b advokátního tarifu za 

sníženou sazbu odměny za jednotlivé úkony právní pomoci do podání návrhu na zahájení 

řízení včetně nákladů řízení žalobce, kterému byla přiznána náhrada nákladů řízení. To však 

platí pouze za předpokladu, že se jedná o řízení, které bylo zahájeno návrhem podaným na 

ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných 

věcech, a pro které platí, že předmětem řízení je peněžité plnění a současně tarifní hodnota 

nepřevyšuje 50.000,- Kč. Poslední podmínkou pak je, že celková výše odměny nesmí 

přesáhnout výši tarifní hodnoty. Toto snížení se týká i náhrady hotových výdajů. Za další 

úkony právní služby přísluší odměna v neredukované výši. Jde o návrhy, jež se jen zcela 

minimálně odlišují a ze sepsání návrhu na zahájení řízení se tak stává pouhý administrativní 

úkon. Často jde o jednou vytvořený vzor, ve kterém se pouze mění základní proměnné a lze 

tak návrhy klidně generovat hromadně.
138

 A to, jestli jde skutečně o ustálený vzor a nižší 

náklady nebo se jedná o natolik individuální případy, že na to není možné výše uvedené 
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 A ne částka, kterou žalobce v předmětném řízení vysoudil. Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 

2654/10 ze dne 17.5.2011. 
136

 § 9 advokátního tarifu. 
137

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny 

za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním 

řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách 

advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
138

 Jen pro jistotu poznamenáno, že se nejedná o dosud v našem právním řádu neznámou hromadnou žalobu. 
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aplikovat, to je na posouzení soudu.
139

 Stejně tak se nedá říci, že na každý návrh uplatněný na 

ustáleném vzoru, bude automaticky použito ustanovení o snížené odměně advokáta.
140

  

Na bagatelních sporech je názorně vidět, že rozhodování soudů o přiznání náhrady 

nákladů řízení není jen strojová záležitost. Soudy napříč republikou přistoupily k tomu, že 

v některých případech přestaly automaticky přiznávat náklady právního zastoupení žalobcům, 

u kterých bylo zřejmé, že podávání určitých žalob je ovládáno jejich podnikatelským 

záměrem. Ve velkém byly skupovány balíky pohledávek, zejména od dopravních podniků, 

telefonních operátorů apod. s tím, že ziskem bude zejména tzv. přísudek, tj. přisouzené 

náklady právního zastoupení vypočtené podle později zrušené vyhlášky č. 484/2000 Sb. 

Nejčastějším odůvodněním takového rozhodnutí o nepřiznání nákladů právního zastoupení 

bylo, že jde o případy, kdy k sepsání návrhu (žaloby) bude třeba pouze jednoduchého a hlavně 

stále se opakujícího vzoru, kdy právní argumentace a celá stylizace vyjádření bude velmi 

podobná, jen s malými odchylkami. U takových případů tedy není nutné zastoupení 

advokátem, není tedy splněna jedna podmínka pro přiznání náhrady nákladů, a to sice, že 

náklady právního zastoupení nejsou v takových případech účelné. V těchto případech šlo o 

zneužití práva na zastoupení advokátem. Účastník zastoupením nesledoval to, aby jeho zájmy 

byly před soudem účelně hájeny, ale aby určitým způsobem poškodil protistranu, které by 

byla uložena povinnosti nahradit nemalé náklady řízení. Či šlo o výše uvedený podnikatelský 

zájem, kdy takové spory byly důležité primárně pro zisk z částek, které byly poskytovány na 

paušalizované odměně a nákladech advokáta, nikoliv primárně vítězství. Tato situace nakonec 

vyústila ve zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. a úpravu tzv. bagatelních sporů.  

 

2.8.3. Náhrada nákladů nezastoupeného účastníka 

V této souvislosti je na místě poukázat na další změnu
141

 v úpravě nákladů řízení, a 

sice náhradu nákladů nezastoupenému účastníku. Je to vyjádření zachování rovnosti mezi 

účastníky řízení.
142

 I nezastoupený účastník by měl mít právo na náhradu svých nákladů, a 

                                                           
139

 Viz např. usnesení Městského soudu v Praze č.j. 93 Co 681/2014-11 ze dne 7.1.2015. 
140

 Viz např. usnesení Městského soudu v Praze č.j. 19 Co 58/2015-20 ze dne 12.3.2015: „Pokud je žalobce 

fyzickou osobou, nepodnikatelem, který se domáhá náhrady za zpoždění letu podle nařízení Rady (ES) č. 

261/2004 vůči letecké společnosti, tedy zřejmě nikoliv opakovaně, nejsou splněny předpoklady pro aplikaci 

ustanovení § 14b vyhlášky o snížené odměně.“ 
141

 Novela advokátního tarifu, vyhláška č. 120/2014 Sb. ze dne 26.6.2014, s účinností od 1.7.2014. 
142

 Zdůraznění potřeby zachování rovnosti mezi účastníky řízení nalezneme v nejednom rozhodnutí Ústavního 

soudu, viz např. plenární nález Ústavního soudu, sp.zn. Pl. ÚS 39/13 ze dne 7.10.2014. Ústavní soud sice 

nevyhověl návrhu na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 o.s.ř., ale vymezil podmínky ústavně konformního 

výkladu tohoto ustanovení: „Zásadu rovnost účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod naplňuje přiznání paušální náhrady coby náhrady hotových výdajů podle jejich demonstrativního výčtu 

v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu i účastníkovi řízení, který advokátem zastoupen není, a to v situacích, 
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zákonodárce přistoupil k tomu, že tuto náhradu paušalizoval, a to novelou provedenou 

zákonem č. 139/2015 Sb. ze dne 27.5.2015, s účinností od 1.7.2015, kdy byl do ustanovení § 

151 o.s.ř. vložen za druhý odstavec nový odstavec stanovící, že: „Účastníku, který nebyl v 

řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých 

nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním 

předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce; nezahrnuje 

však náhradu soudního poplatku.“ Její výše
143

 je upravena ve vyhlášce č. 254/2015 Sb.
144

 ze 

dne 23.4.2015, a jedná se o 100,- Kč, resp. 300,- Kč za jeden úkon advokátem 

nezastoupeného účastníka. Nejde o skutečně zaplacené náklady řízení, o náklady zaplacené 

v souvislosti s provedením úkonu a náhradu za ztrátu času, ale o jakousi fikci. Jde o obdobu 

režijního paušálu. Účastník má právo na náhradu nákladů hotových výdajů v paušální výši, a 

to bez dokládání jejich skutečné výše. Nezastoupený účastník se sice mohl rozhodnout, že se 

s žádostí o právní pomoc obrátí na třetí osobu, ale tato třetí osoba není zástupcem, jehož 

náklady spadají pod náklady řízení uvedené v § 137 o.s.ř., a soud tak nemůže přiznat náhradu 

za tyto náklady.
145

 Nezastoupený účastník, jak vyplývá ze shora uvedeného, má tak možnost 

požadovat náhradu hotových výdajů v paušální výši nebo se může rozhodnout, a to v případě, 

kdy jsou náklady vyšší než paušální výše, že bude žádat skutečné náklady. V takovém případě 

je ale musí vyčíslit a doložit. Opět platí, že o náhradě nákladů rozhoduje soud bez návrhu, ale 

i v případě nezastoupeného účastníka je lepší, pokud je vyúčtuje on sám, čímž se předejde 

tomu, že si po konečném rozhodnutí zpětně uvědomí skutečnou výši nákladů a bude se jich 

domáhat za použití odvolání a tím se zbytečně prodlouží řízení. Pro úplnost poznamenávám, 

pro případ, že by účastník uplatňoval své náklady vadně
146

, má soud povinnost poučit jej o 

tom.
147

 

 

2.8.4. Rozhodování o nákladech 

Protože určení konkrétní výše nákladů nemusí být vždy jednoduchou a časově 

nenáročnou záležitostí, soudu nemusí být přesná výše nákladů v okamžiku vydání rozhodnutí 

                                                                                                                                                                                     
v nichž by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána taková náhrada podle § 13 odst. 3 

advokátního tarifu.“   
143

 Výše paušální náhrady, která náleží účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 

o.s.ř. a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce. 
144

 O stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 

odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu. 
145 

Viz usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 5 Co 2299/95 ze dne 31.1.1996. 
146

 § 43 odst. 1 o.s.ř.: „Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, 

které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo 

doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.“ 
147

 § 5 o.s.ř.: „Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.“ 
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známa, a proto zákon stanovuje, že „Určit výši nákladů může předseda senátu až v písemném 

vyhotovení rozhodnutí.“
148

  

Je také možné, že o náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto až samostatným 

usnesením. Pro tuto situaci platí, že běží lhůta k plnění až od právní moci rozhodnutí, jímž 

byla náhrada nákladů řízení přiznána.
149

 Jde o ustanovení mající zabránit situaci, kdy by 

vykonatelnost samostatného usnesení, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, nastala 

dříve, než nastane právní moc vlastního rozhodnutí. Tím by došlo k porušení zásady, že 

rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je konstitutivní a teprve jím nárok na náhradu nákladů 

řízení vzniká. Vykonatelnost samostatného usnesení se tak musí odvíjet od právní moci. 

Nenabude-li rozhodnutí ve věci samé právní moci, pak ani nevznikne právo na náhradu 

nákladů řízení. 

 

2.8.5. Účelnost nákladů 

V souvislosti s přiznáváním náhrady nákladů za právní zastoupení je skloňována 

otázka jejich účelnosti. Je nezbytné i u takových nákladů, tj. odměně a hotových výdajů 

zástupce účastníka zkoumat účelnost, označit náklady za neúčelné a nepřiznat je jen s velkým 

rozmyslem a posouzením všech okolností daného případu. Nelze se tedy uchýlit k paušalizaci 

a je třeba vždy zvažovat okolnosti případu a pečlivě o přiznání či nepřiznání rozhodnout, aby 

argumentace pro takový postup v případném odvolacím řízení uspěla.  

S tím souvisí i opačná situace, kdy by se dalo předpokládat, že stát, resp. jeho 

organizační složka je vybavena dostatečně odborně vybaveným aparátem a přesto využití 

služeb advokáta pro konkrétní řízení a s tím souvisejících nákladů nemusí být považováno za 

neúčelné.
150

 Bude záležet na tom, zda se jedná o spor týkající se běžné agendy či půjde o spor 

spíše výjimečný a náročný. Také bude situace odvislá od toho, jaké povahy účastník je a jaké 

má zdroje, zda je odborně způsobilý hájit své zájmy v řízení sám. Výše uvedené otázky se 

vztahují nejen na veřejnoprávní korporace, ale i na soukromoprávní korporace, která mohou 

naplňovat službu veřejnosti
151

, a rovněž na osoby, které mají profesní vzdělání takové, že by 

se dalo předpokládat, že si své zájmy mohou před soudem hájit samy.
152

 Posuzováno musí být 

také to, jestli protistrana s ohledem na svůj obrat a předmět činnosti by neměla být schopna 

bránit své zájmy bez advokáta, a přesto se nechala právně zastoupit. V takovém případě by se 

                                                           
148

 § 151 odst. 5 o.s.ř. 
149

 § 151 odst. 6 o.s.ř. 
150

 Viz např. usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 1625/2009 ze dne 9.7.2009. 
151

 Např. Česká televize. 
152

 Advokát, notář, soudce apod. 
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jevilo jako nepřiměřené, aby jedné straně nebyly náklady za právní zastoupení přiznány 

s odůvodněním jejich neúčelnosti a druhé straně naopak přiznány byly, ač by šlo principiálně 

o ten samý případ. Pokud soud dospěje k závěru, že není důvod, aby účastníkovi přiznal práva 

na náhradu nákladů za právní zastoupení, nákladů jeho zástupce z řad advokátů, postupuje při 

rozhodování tak, jako by v daném případě žádné zastoupení nebylo. Znamená to pak aplikaci 

vyhlášky č. 254/2015 Sb., kdy k rukám právního zástupce účastníka přizná právo na náhradu 

nákladů řízení za úkony podle uvedené vyhlášky.  

 

2.8.6. Zastoupení notářem a patentovým zástupcem 

Kromě odměny advokáta může přicházet v úvahu též odměna notáře, která se stanoví 

podle § 3 notářského tarifu. Dále přichází v úvahu odměna patentového zástupce. Tato 

odměna není v právním řádu speciálně upravena, odměna se sjednává jako smluvní podle § 40 

zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. 

 

2.8.7. Zastoupení advokátem – související otázky 

V případě, že úspěšný účastník, resp. účastník, kterému byla přiznána náhrada nákladů 

řízení, je zastoupen advokátem, tak účastník, který je povinen k této náhradě nákladů hradí na 

účet advokáta. V rozhodnutí je často uvedeno „k rukám“ advokáta. V daném případě tak sice 

nejde o nárok samotného advokáta, ale funguje zde jen jako platební místo.
153

 Stávající 

úprava je pro zajištění ochrany advokáta. Může se stát, že advokát vybere zálohu na své 

služby, ale po skončení řízení se ukáže, že tato záloha nebyla v dostatečné výši. Pokud by 

klient odmítal posléze doplatit advokátovi rozdílnou částku, měl by advokát složitější 

postavení při vymáhání. Díky této zákonné úpravě tak jdou peníze k rukám advokáta a je pak 

na dohodě klient – advokát, jak je řešeno případné další účtování mezi nimi.  

Nárok bude mít vždy ten advokát, který je k okamžiku vyhlášení rozhodnutí zmocněn, 

není tedy rozhodné, zda byl účastník po celou dobu řízení zastoupen právě tímto advokátem či 

jiným/jinými advokátem/ty. V záhlaví rozhodnutí musí být uvedeno, zda a kým je účastník 

zastoupen. Výrok rozhodnutí proto pak může obsahovat obecnou formulaci o advokátovi 

                                                           
153

 Usnesení nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 1645/2004 ze dne 11.1.2005: „Podle ustanovení § 149 odst. 1 

o.s.ř., zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena 

náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. Z citovaného ustanovení vyplývá, že v případě, zastupoval-

li účastníka řízení advokát, a je-li proto povinný povinen zaplatit přisouzenou náhradu nákladů řízení advokátu, 

je věřitelem povinného účastník řízení. Výrok rozhodnutí soudu o tom, že náhrada nákladů řízení má být 

zaplacena advokátu (k jeho rukám), pak představuje určení platebního místa; nic se jím nemění na tom, že 

advokát není věcně legitimován k náhradě nákladů řízení a že tento nárok nemůže vlastním jménem vymáhat 

cestou výkonu rozhodnutí, neboť nositelem přisouzeného práva je vždy jím zastupovaný účastník řízení.“ 
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žalobce/žalovaného, případně samozřejmě není na překážku, pokud soud uvede konkrétní 

jméno advokáta.
154

 Nastane-li situace, kdy je účastník řízení po dobu řízení zastoupen 

advokátem, ale toto zastoupení skončí před vyhlášením rozhodnutí, jsou náklady placeny 

přímo účastníkovi. Může také nastat situace, kdy je účastník v průběhu řízení zastoupen 

několika advokáty. V takovém případě je třeba náklady řízení hradit k rukám posledního 

z nich, který je povinen celou částku vyúčtovat nejen zastoupenému účastníku, ale i dalším 

advokátům na řízení se podílejícím.  

Pokud není ve výroku uvedeno jinak, spadá pod náklady řízení i soudní poplatek, 

který ale často platí přímo účastník. K žádosti může soud rozhodnout o děleném placení, tj. že 

náklady právního zastoupení jsou hrazeny advokátovi a náklady na soudní poplatek jsou 

hrazeny přímo účastníkovi.  

To, že je advokát pouze platebním místem, má ještě další význam. Odvolání do 

nákladového výroku tak může podat jen zastoupený účastník a nikoliv sám zástupce svým 

jménem. Stejně jako v případě nesplnění povinnosti podlehnuvší stranou je k podání návrhu 

na výkon rozhodnutí, resp. exekuci oprávněn pouze zastoupený účastník.  

Pokud není účastník zastoupen advokátem, notářem v rozsahu jeho oprávnění 

stanoveného zvláštními předpisy nebo patentovým zástupcem v rozsahu oprávnění 

stanoveného zvláštními právními předpisy,
155

 ale jiným zástupcem, nejsou náhrady řízení 

hrazeny k rukám tohoto jiného zástupce, ale k rukám právě samotného účastníka.
156

 

Jak jsem uvedla výše, určení konkrétní výše nákladů řízení může být mnohdy poměrně 

náročné. A to platí zejména za situace, kdy je úspěšný účastník řízení zastoupen advokátem. 

Nezřídka se stává, že právě pro účely rozhodnutí o nákladech řízení, musí soudce přistoupit 

k početním úkonům. V některých případech může být určení výše samozřejmě velmi 

jednoduché, ale někdy jde o složitější počty. Žaloba by proto měla obsahovat požadované 

náklady, jejich přesnou výši, uvedený způsob výpočtu a odkaz na příslušná ustanovení, podle 

kterých je žádána náhrada právě v určité výši. Mnozí, znovu zmíním zejména advokáty, jsou 

jistě rádi za výdobytky moderní doby, kdy existují specializované programy či moduly 
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 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 1645/2004 ze dne 11.1.2005: „Na vykonatelnost rozhodnutí soudu 

o náhradě nákladů řízení z materiálního hlediska nemá vliv okolnost, zda v něm byl přesně individualizován také 

advokát, jemuž (k jeho rukám) má být přisouzena náhrada nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 

o.s.ř. zaplacena.“ 
155

 Tj. pokud není zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 o.s.ř. 
156

 § 149 odst. 3 o.s.ř. 
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právních informačních systémů, které mají funkci kalkulačky nákladů řízení. Často tak stačí 

zadat vstupní informace a vyčkat na výpočet technikou. 

 

2.8.8. Zastoupení ustanoveným advokátem 

Kromě situace, kdy se účastník nechá právně zastoupit a soud tak rozhoduje o odměně 

za zastupování a hotových výdajích (popřípadě též o náhradě za daň z přidané hodnoty), je 

tomu také za situace, kdy jde o advokáta ustanoveného. Soud rozhoduje o jeho odměně za 

zastupování a hotových výdajích z úřední povinnosti a jde o nárok vyplývající z procesního 

práva. Advokátovo právo se vztahuje na úkony, které provedl od svého ustanovení a také za 

úkony nezbytné k tomu, aby soud mohl rozhodnout o osvobození takového účastníka od 

soudních poplatků.
157

 Soud při svém rozhodování o nákladech ustanoveného advokáta není 

vázán návrhem advokáta a v případě, kdy mu přiznává odměnu a náhradu v nižší výši, než 

požadoval, nemusí návrh advokáta zamítat v rozsahu, v němž mu nevyhověl. To se týká i 

případného rozhodování odvolacího soudu. Není vyloučeno i snížení odměny a náhrady 

přiznané soudem prvního stupně.
158

 Výše odměny ustanoveného advokáta se určuje podle 

advokátního tarifu, a to bez ohledu na to, zda byl ustanoven jako opatrovník podle § 29 o.s.ř. 

nebo jako zástupce podle § 30 o.s.ř. I přesto, že soud není vázán návrhem účastníka řízení, je 

vhodné, aby účastník, resp. jeho zástupce svou odměnu a náklady specifikoval. Nezbavuje to 

soud povinnosti stanovit jejich výši, ale specifikace nákladů soudu při jeho rozhodování a 

tvorbě vlastního rozhodnutí pomůže.  

Pokud s výší odměny a náhrady hotových výdajů určených soudem v usnesení 

ustanovený advokát nesouhlasí, je oprávněn podat sám odvolání jako osoba, o jejíchž právech 

bylo rozhodováno, stejně tak ale i účastníci řízení, kteří jsou potenciálně povinni nahradit 

náklady.
159

 

 

2.9.  Odměna mediátora 

Odměna mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené 

soudem podle § 100 odst. 2 o.s.ř., resp. výdaje na tuto odměnu patří mezi náklady řízení 

poměrně krátkou dobu. Rozhodujícím momentem byla účinnost zákona o mediaci č. 202/2012 

Sb. ze dne 2.5.2012, mezi náklady řízení tak patří od 1.9.2012. Mediaci je možno nařídit ve 
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 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 2482/2015 ze dne 09.12.2015. 
158

 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 1610/2014 ze dne 30.9.2014. 
159

 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 1748/2015 ze dne 29.7.2015. 



51 
 

sporném řízení v rámci přípravného řízení
160

, je-li to vhodné a účelné
161

 nebo obecně 

v jakémkoliv řízení, kde je účastníkem nezletilé dítě podle § 100 odst. 3 o.s.ř.
162

 

V případě, že je soudem nařízena mediace, odměna mediátora je určena podle 

prováděcího předpisu, a to § 15 vyhlášky č. 277/2012, o zkouškách a odměně mediátora, ve 

výši 400 Kč za každou i započatou hodinu. Je-li mediátor plátcem daně z přidané hodnoty, 

platí se i tato daň.     

Odměnu náležející mediátorovi hradí strany konfliktu rovným dílem a náklady na ni se 

zahrnou mezi náklady řízení. Pro případ, že by byl účastník osvobozen od soudních poplatků, 

platí náklady v rozsahu stanoveném soudem mediátorovi soud.
163
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 § 114c odst. 3 písm. d) o.s.ř. 
161

 § 100 odst. 2 o.s.ř. 
162

 „V řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory, soud postupuje tak, aby 

byl zjištěn jeho názor ve věci. Názor nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. Názor dítěte může soud ve 

výjimečných případech zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo příslušného orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Výslech dítěte může soud provést i bez přítomnosti dalších osob, lze-li očekávat, že 

by jejich přítomnost mohla ovlivnit dítě tak, že by nevyjádřilo svůj skutečný názor; přítomnost důvěrníka dítěte, 

který není jeho zákonným zástupcem a o jehož účast u výslechu dítě požádá, může soud vyloučit jen tehdy, je-li 

jeho přítomností mařen účel výslechu. K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové 

vyspělosti.“ 
163

 V rozsahu nejvýše tří hodin podle § 100 odst. 2 o.s.ř.  
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3. Placení nákladů řízení 

 
3.1.  Placení nákladů řízení – obecně 

Po výčtu a stručné charakteristice nákladů řízení obracím pozornost na samotné 

placení nákladů řízení. Povinnost platit náklady řízení se týká každého účastníka řízení, a to 

pokud jde o náklady, které mu vznikly v bezprostřední spojitosti se soudním řízením.
164

 

Účastník náklady platí průběžně, tak jak mu postupně v řízení vznikají.
165

 Některé z těchto 

nákladů mohou být účastníkovi následně uhrazeny, a to v případě, kdy v plném rozsahu ve 

sporném řízení uspěje, neboť v takovém případě mu jsou hrazeny účastníkem, který ve sporu 

neuspěl. Asi nejznámějším z nákladů, ke kterému se vztahuje poplatková povinnost, je soudní 

poplatek.  

Placeny jsou náklady, které účastník včetně jeho zástupce má v souvislosti s úkonem, 

kterým naplňuje svá procesní práva a povinnosti. Jde o úkony během řízení, ale zároveň i před 

řízením, pokud jsou činěny proto, aby účastník či jeho zástupce splnili své procesní 

povinnosti či povinnosti nezbytné proto, aby byli v řízení úspěšní a mohli tak požadovat 

přiznání práva na náhradu nákladů řízení. Pokud tedy lze výdaj účastníka přímo spojit 

s řízením, uplatňuje se jako náklad ve smyslu § 137 a násl. o.s.ř. Není-li spojení mezi výdajem 

a řízením přímé, nelze jej takto uplatnit.
166

 

Náklady řízení se, jak bylo uvedeno výše, netýkají jen těch, které vznikly až po 

zahájení samotného řízení, ale jsou jimi i náklady, které vznikly před jeho zahájením. Tato 

skutečnost je zakotvena v advokátním tarifu
167

, když mezi náklady řízení řadí výzvu žalobce 

adresovanou žalovanému k plnění se základním skutkovým a právním rozborem. Jde přitom o 

výzvu před zahájením řízením, podanou před samotným návrhem na zahájení řízení. 

Podmínkou je zde pouze to, že jde o náklady v přímé souvislosti s daným řízením, a to až do 

doby, než soud rozhodne o povinnosti účastníků k náhradě nákladů řízení. Některé úkony, 

které se činí před samotným meritorním řízením, mohou být nezbytným procesním 

předpokladem pro pozdější podání žaloby. Z tohoto důvodu je namístě, aby i takové náklady 

byly zahrnuty mezi náklady samotného meritorního řízení, neboť zde jde o přímou souvislost 

s řízením. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu 28 Cdo 5415/2014 ze dne 29.9.2015. 
165

 Jde zejména o placení nákladů vymezených v § 137 vznikajících v průběhu řízení. 
166

 Ale lze jej uplatnit jako nárok vzniklý podle hmotného práva jako příslušenství.  
167

 § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. 
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Naopak některé úkony, u kterých by se na první pohled zdálo jako zřejmé, že mají 

přímou souvislost s meritorním řízením, mezi náklady nepatří. Půjde o situaci, kdy účastník 

nebude zastoupen advokátem na základě plné moci pro celé řízení, ale poskytne účastníkovi 

právní pomoc mimo rámec
168

 takové procesní plné moci. Takové náklady nelze uplatnit 

v rámci samotného řízení, ale je možno je vymoci jako zvláštní hmotněprávní nárok. Zákon
169

 

totiž upravuje, že advokát může zastupovat účastníka jen na základě procesní plné moci, tj. 

plné moci pro celé řízení. Jde sice o náklad vynaložený za účelem prosazení procesních práv 

nebo dostání procesním povinnostem, ale nejde o náklad řízení. 

Dále může nastat situace, kdy účastník dosud určité náklady nezaplatil, ale v době 

rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení je zřejmé, že povinnost k zaplacení mu již 

vznikla anebo vznikne. Snadno představitelným nákladem může být náklad za cestu domů od 

soudního jednání. Účastníkovi nebude dělat větší problém doložit, kolik ho bude cesta stát a 

ani to, že se bude vracet. Snadnou cestou pro prokázání nákladů bude již zakoupená zpáteční 

jízdenka. Případně jízdenka za cestu k soudu, ze které bude zřejmé, že se účastník bude od 

soudu skutečně muset přepravit zpět a ceník či jiný podklad za cestu zpět, ze kterého bude 

zřejmé, kolik bude muset na cestu zpět vynaložit. 

3.2.  Pojem placení versus hrazení nákladů řízení 

Ač v běžném životě můžeme placení a hrazení považovat za synonyma, zde tomu tak 

není.
170

 Povinnost náhrady nákladů řízení totiž přichází až posléze, co jsou náklady zaplaceny. 

Jde o povinnost, která je uložena zpravidla neúspěšnému účastníkovi, aby hradil úspěšnému 

účastníkovi náklady, které tento úspěšný účastník doposud platil. Nebo jde o povinnost 

stanovenou ve prospěch jiného účastníka nebo státu. Rozhodnutí o nákladech řízení je 

zpravidla činěno až v rozhodnutí, kterým se nalézací řízení končí.
171

 Povinnost k placení 

vlastních nákladů řízení, tzv. hotových výdajů účastníka, má zpravidla každý z účastníků, a to 

jakmile mu v řízení vzniknou.
172

 Nárok na náhradu nákladů řízení má hmotněprávní povahu, 

nepromlčuje se, ale soud o něm může dodatečně rozhodnout jen do právní moci rozhodnutí, 

kterým bylo řízení skončeno, nebo k návrhu účastníka učiněným do patnácti dnů od doručení 

rozhodnutí, v němž výrok chybí.
173

 Pokud však soud nerozhodl jen o některé z položek 
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 Např. sepsání předžalobní výzvy či žaloby bez následného zastupování v řízení. 
169

 § 25 odst. 1 o.s.ř. 
170

 Placení nákladů řízení je upraveno v § 140 a 141 o.s.ř. a je ovládáno tzv. zájmovým principem, náhrada 

nákladů řízení je pak upravena v § 142 a násl. o.s.ř. a je založena na zásadě úspěchu ve věci. 
171

 § 151 odst. 1 o.s.ř. 
172

 § 140 odst. 1 o.s.ř. 
173

 § 166 o.s.ř. 
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nákladů řízení, nelze proti takovému rozhodnutí brojit jinak než podáním odvolání, je-li 

přípustné.  

Dalším rozdílem mezi placením a hrazením nákladů řízení je v tom, jakými zásadami 

se řídí. U placení nákladů řízení se jedná o zásadu zájmovou, kdežto u hrazení nákladů řízení 

se uplatní zásada zavinění a zásada úspěchu ve věci. Už z označení zásada zájmová je zřejmé, 

že povinnost platit náklady řízení má ten, kdo nějaký úkon činí nebo ten, v jehož zájmu je 

úkon činěn. Typickým příkladem je žaloba, kdy náklady související s jejím sepsáním a 

podáním platí žalobce. Tato zásada se uplatní také v případě, kdy je rozhodováno o tom, jestli 

účastník bude skládat zálohu na náklady důkazů, které navrhl, nebo které soud nařídil o 

skutečnostech daným účastníkem navržených nebo v jeho zájmu.
174

 

Pro úplnost shrnuto, náklady řízení jsou takové náklady, které jsou účastníkem 

placeny v bezprostřední spojitosti se soudním řízením, a zároveň se jedná o náklady, které 

byly vynaloženy účelně. Ne všechny náklady ve smyslu § 137 o.s.ř. jsou i účelně 

vynaloženým nákladem ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. Soud tedy bude kromě spojitosti 

s řízením zkoumat ještě účelnost vynaloženého nákladu, a to v každém konkrétním případě a 

za zvážení všech okolností případu, postavení a poměru účastníků apod. Pokud náklad bude 

postrádat onu účelnost, jako placený náklad nebude soudem přiznán k jeho náhradě. 

3.3.  Kdo a v jaké procesní situaci platí jednotlivé náklady řízení 

V níže uvedené pasáži se zaměřím na to, kdo jednotlivé náklady platí. Část již byla 

vysvětlena v souvislosti s jednotlivými druhy nákladů řízení, ale považuji za vhodné, aby to 

bylo zmíněno znovu a na jednom místě. To, jestli účastníkovi budou některé náklady, které 

v průběhu řízení platil, uhrazeny, zjistí v zásadě až z konečného rozhodnutí soudu. 

 

3.3.1. Náklady zástupce účastníka 

Jak již bylo uvedeno, účastník řízení platí náklady řízení své a svého zástupce. 

V zákonem stanovených případech však platí náklady účastníka stát.
175

 Týká se to situace, 

kdy stát platí náklady účastníka na právní pomoc, a to v případě, byl-li účastníku řízení 

ustanoven opatrovník podle § 29 o.s.ř. Uvedené je vyjádřením práva na spravedlivý proces 

dle čl. 36 odst. 1 Listiny. Byl-li pak opatrovníkem ustanoven advokát, náleží mu hotové 

výdaje a odměna za zastupování, popřípadě také náhrada za daň z přidané hodnoty. Tyto 
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 § 141 odst. 1 o.s.ř. 
175

 Jen pro úplnost poznamenáno, je-li dána povinnost státu platit náklady řízení podle § 140 odst. 2 nebo odst. 3 

o.s.ř., platí je soud prvního stupně. 
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náklady tedy platí stát. Stejně tak je tomu v případě, kdy byl účastníku ustanoven zástupce 

z řad advokátů dle § 30 o.s.ř. Uvedené je pak vyjádřením garance práva na přístup k soudu dle 

čl. 37 odst. 2 Listiny. Výše odměny za zastoupení, náhrada hotových výdajů a případná 

náhrada za daň z přidané hodnoty, je určována podle advokátního tarifu. Advokát může 

v takovém případě žádat zálohu, neboť má legitimní očekávání na odměnu za odvedenou 

práci.
176

 Nepoužitelný je zde § 150 o.s.ř.
177

, neboť ten je pravidlem uplatňujícím se při 

rozhodování o náhradě nákladů řízení, a nikoliv při rozhodování o placení nákladů řízení.  

O nákladech ustanoveného zástupce rozhoduje soud usnesením, proti kterému je 

odvolání přípustné. Soud rozhoduje na základě vyúčtování, které tento zástupce soudu 

překládá a náklady dokládá. Výrok může znít: „Ustanovenému zástupci XX, advokátu, se 

sídlem XX, se za zastoupení žalobce v řízení přiznává částka ve výši XX.“ 

V případě, že účastníku není ustanoven advokát podle § 30 o.s.ř., protože nesplňuje 

předpoklady pro jeho ustanovení, může využít možnosti obrátit se na Českou advokátní 

komoru
178

, aby mu zástupce ustanovila, a byly mu tak právní služby určeným advokátem 

poskytnuty bezplatně nebo za sníženou odměnu. Je ale nezbytné, aby současně s podáním 

žádosti prokázal své příjmové a majetkové poměry, k čemuž může využít formulář prohlášení 

o majetkových poměrech.
179

 Tyto náklady, pokud tedy není služba poskytována bezplatně, ale 

za sníženou odměnu, už však stát neplatí a platí si je sám účastník. 

 

3.3.2. Náklady řízení při pluralitě účastníků 

Výše bylo uvedeno, že si účastník platí náklady sám. Může ale nastat situace, kdy na 

téže straně sporu stojí účastníků více, máme zde pluralitu účastníků. V takovém případě stále 

platí, že si každý účastník platí náklady, které vznikají jemu osobně a stejně tak náklady svého 

zástupce. Ale v takovém případě mohou vzniknout i náklady společné. U těch platí, že je 

účastníci platí podle poměru účastenství na věci a řízení. Pokud nelze tento poměr určit, pak 

platí, že je platí rovným dílem.
180

 Mluvíme zde o společenství samostatném. Může nastat i 

situace, kdy náklady budou platit účastníci společně a nerozdílně, půjde o tzv. nerozlučné 
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 Viz např. nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2388/10 ze dne 21.4.2011, sp.zn. II. ÚS 1534/10 ze dne 

27.6.2012, sp.zn. I. ÚS 2654/10 ze dne 17.5.2011, sp.zn. I. ÚS 1595/10 ze dne 12.8.2010, sp.zn. sp,zn, III. ÚS 

2801/11 ze dne 10.12.2013. 
177

 Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního 

setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti 

přiznat. 
178

 Viz § 18 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
179

 Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o 

určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu. 
180

 § 140 odst. 1 o.s.ř. 
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společenství.
181

 U těchto účastníků se poměr účastenství na věci a na řízení pro rozhodnutí o 

nákladech neurčuje. 

Při pluralitě účastníků pak platí, že následky nesou všichni účastníci společně. 

Nesplnění společné povinnosti k placení nákladů řízení je vnitřním vztahem mezi účastníky. 

Nejsou-li tedy např. zaplaceny náklady na zjištění či zajištění důkazního prostředku, důsledky 

se týkají všech účastníků, břemeno označení a zajištění důkazního prostředku dopadá na 

všechny. V této situaci není rozhodné, jestli některý z účastníků již splnil svou část nebo je 

připraven ji splnit, pokud tato část nepostačuje k zajištění či provedení důkazního prostředku. 

Obranou proti nepříznivému procesnímu následku a řešením v této situaci může být žádost o 

osvobození od placení soudních poplatků, není-li některý účastník schopen náklad zaplatit. 

Náklady na zajištění a provedení důkazního prostředku by za takto osvobozeného účastníka 

platil stát. Může nastat ale i situace, kdy náklady za osvobozeného účastníka hradí stát, ale 

ostatní účastníci svoji povinnost nesplní a náklady na důkazní prostředek nezaplatí. Byl-li by 

v takovém případě osvobozený účastník ten, který důkazní prostředek navrhl, musel by soud 

důkaz zajistit a provést, protože by jinak došlo k poškození procesních práv tohoto 

osvobozeného účastníka. Účastníkům, kteří nedostáli své povinnosti zaplatit náklad, může 

soud podle výsledku řízení v rozhodnutí, kterým se řízení končí, uložit povinnost k zaplacení 

náhrady nákladů na tento důkazní prostředek. Stát má toto právo, samozřejmě podle výsledků 

řízení, proti účastníkům, u kterých nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. 

Výše uvedené se dotýká placení společných nákladů řízení ve vztahu ku prospěchu všech 

stojících na jedné straně. Neplatí však pro náklady, které jsou vlastními náklady daného 

účastníka. Jako příklad je možno uvést znalecký posudek, jehož provedení se týká a je ku 

prospěchu všech účastníků na jedné straně sporu oproti např. výdajům za cestu z místa 

bydliště do místa konání soudu. Tyto vlastní náklady jsou náklady toho kterého účastníka a 

nelze je zařadit mezi náklady společné.  

Zákon stanoví, že společné náklady platí účastníci podle poměru účastenství na věci a 

na řízení. Tento poměr se řídí mírou jejich společného zájmu. Jde o poměr, který je 

rozhodující pro určení, kolik který z účastníků má na společných nákladech zaplatit. Tedy jak 

se náklady řízení rozdělí mezi účastníky stojící na stejné straně. V případě peněžitého plnění 

bude poměr určen podle toho, kolik z celkového požadovaného plnění se má tomu kterému 
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 Účastníků podle § 91 odst. 2 o.s.ř. „Jestliže však jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozsudek 

musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, platí úkony jednoho z nich i pro ostatní. Ke 

změně návrhu, k jeho vzetí zpět, k uznání nároku a k uzavření smíru je však třeba souhlasu všech účastníků, kteří 

vystupují na jedné straně.“ 
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účastníkovi dostat. I v případě nepeněžitého plnění či určení existence právního vztahu se 

bude zjišťovat míra společného zájmu. Ta může být dána například velikostí 

spoluvlastnických podílů. Pokud ale míru zájmu nelze kvantifikovat, pak bude povinnost 

k placení společných nákladů stanovena rovným dílem. Míra společného zájmu na vynaložení 

nákladů řízení nepřipadá v úvahu u vlastních nákladů účastníka, jako jsou náklady na cestu 

k/ze soudu, na vlastního právního zástupce. Míra společného zájmu nebude brána v potaz ani 

u nákladů, které jsou účastníci povinni hradit společně za současné podmínky, že jde o 

nerozlučné procesní společenství. O takové náklady se dělí společně a nerozdílně. Soud tedy 

v takovém případě, pokud již některý z nerozlučných společníků platil, ve výroku přizná 

právo na náhradu nákladů nebo naopak stanoví povinnost k náhradě nákladů řízení společně a 

nerozdílně, aniž by zohledňoval, kdo již případně platit. 

Na doplnění nutno říci, že soud rozhoduje o nákladech mezi stranou žalující a 

žalovanou. Je-li je na jedné ze stran řízení pluralita účastníků, soud nerozhoduje o nákladech, 

resp. jejich vypořádání uvnitř této strany. Nastane-li, že jeden z účastníků nesl veškeré 

náklady, je na něm, aby žádal po ostatních náhradu poměrné části nákladů, které nesl. Toho se 

ale nelze domáhat ve stejném řízení. 

Pro úplnost poznamenáno, že shora uvedené se týká v podstatě jen řízení sporného.  

 

3.3.3. Náklady řízení státu 

Mluvíme-li o placení nákladů řízení, je nezbytné uvést, že i stát má v průběhu řízení 

výdaje, které musí platit, a to velmi často v souvislosti s provedením důkazního prostředku. 

Stát má právo na náhradu takových nákladů.
182

 Za předpokladu, že u účastníků, proti kterým 

má právo na tuto náhradu, nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. 

O těchto nákladech rozhoduje soud bez návrhu v rozhodnutí, kterým řízení končí.
183

 

S ohledem na institut zálohy na náhradu nákladů, je nezbytné provést zúčtování takové 

zálohy. Buď se účastníkovi, který má podle výsledku řízení povinnost k náhradě nákladů 

řízení státu, uloží, aby zaplatil náklady důkazů, které převyšují částku krytou zálohou, nebo 

v případě, kdy naopak náklady důkazů nedosáhly výše zálohy, byl přeplatek vrácen tomu, kdo 

zálohu složil. Proti tomuto výroku je odvolání přípustné. Účastník, který složil zálohu a 

v řízení byl úspěšný, o tuto složenou a provedením důkazu spotřebovanou zálohu nepřichází. 

Tvoří jeho náklad, na jehož náhradu má proti tomu, kdo v řízení neuspěl, nárok.  
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 § 148 odst. 1 o.s.ř. 
183

 § 151 odst. 1 o.s.ř. 
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Stát však nemá právo na náhradu nákladů, které jsou spojené s tím, že účastník jedná 

ve své mateřštině nebo se dorozumívá znakovou řečí. Nelze, aby tyto náklady, které souvisí se 

zabezpečením práva účastníka na spravedlivý proces, soud předepsal protistraně k úhradě. 

Mezi takové náklady patří např. i tlumočné, kdy soud zajišťuje, aby se cizinec účastnil řízení 

a rozuměl jeho průběhu, náklady a odměna ustanoveného zástupce nebo opatrovníka z řad 

advokátů. Takové náklady hradí bez dalšího stát. 

 

3.3.4. Placení nákladů právní pomoci v přeshraničních věcech 

Zajímavou částí oblasti nákladů řízení, jsou i náklady právní pomoci v přeshraničních 

sporech, které jsem pro jejich specifičnost v pasáži týkající se jednotlivých druhů nákladů 

vůbec nezmiňovala. Definici toho, co je považováno za přeshraniční spor, nalezneme hned 

v úvodním ustanovení zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních 

sporech v rámci Evropské unie ze dne 11.11.2004.
184

 Tímto zákonem byla do českého 

právního řádu promítnuta Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27.1.2003, o usnadnění přístupu 

ke spravedlnosti v přeshraničních sporech. Ta stanovila minimální společná pravidla pro 

poskytování pomoci v přeshraničních sporech. Česká republika, jakožto jeden z členských 

států, tak musí zajišťovat povinnosti vyplývající pro ni z citované směrnice. Úprava 

vycházející z citované směrnice, tj. zákon o přeshraniční pomoci v rámci Evropské unie 

obsahuje rozsah i způsob poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech, a to jak pro 

naše občany, kteří uplatňují svá práva a nároky v ostatních zemích Evropské unie, tak ale 

zároveň i pro občany zemí Evropské unie, kteří uplatňují svá práva a nároky u českých soudů. 

Daný zákon obsahuje výjimku z působnosti, a to takovou, že se nepoužije ve vztahu k 

Dánskému království. 

Zákon o přeshraniční pomoci v rámci Evropské unie není jediným předpisem 

upravujícím poskytování právní pomoci ve věcech s mezinárodním prvkem. Je tu řada 

dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci, a dále pak Haagská úmluva o civilním 

řízení
185

 a Haagská úmluva o mezinárodním přístupu k soudům,
186

 jakožto mnohostranné 

mezinárodní smlouvy. Dodejme ještě Evropskou úmluvu o předávání žádostí o právní pomoc, 

která upravuje podávání žádostí o právní pomoc v občanských, obchodních a právních věcech 

                                                           
184

 „Přeshraničním sporem v rámci Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozum spor vyplývající z 

občanskoprávních nebo obchodních vztahů, jehož účastník má místo svého pobytu v jiném členském státě 

Evropské unie, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje.“ 
185

 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 72/1966 Sb. ze dne 5.8.1966, o Úmluvě o civilním řízení. 
186

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2001 Sb.m.s. 
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na území jiné smluvní strany.
187

 To, co mají všechny tyto smlouvy shodné je, že všechny 

vycházejí z principu, že Česká republika je povinna příslušníku druhého/jiného smluvního 

státu poskytnout právní pomoc za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém ji Česká 

republika poskytuje vlastnímu státnímu příslušníku.  

Na rozdíl od mezinárodních smluv, které nestanovují způsob a rozsah bezplatné právní 

pomoci, shora citovaná směrnice stanovuje alespoň minimální společná pravidla pro země 

Evropské unie. 

Právní pomoc zahraničním oprávněným
188

 osobám poskytuje český soud, před nímž je 

dané řízení vedeno. Právní pomocí se rozumí např. ustanovení zástupce, tlumočníka pro 

řízení, osvobození od soudních poplatků a od placení záloh na náklady důkazů, pořízení 

překladů písemností, náhrad nezbytných cestovních nákladů z místa pobytu žadatele k soudu, 

je-li jeho osobní přítomnost nezbytná. Pomoc se zásadně vztahuje i na navazující řízení.
189

 

Náklady právní pomoci v přeshraničních sporech nese zásadně stát. Soud však může 

rozhodnout o tom, že zahraniční oprávněná osoba je povinna takové náklady, tj. náklady, 

které již byly vynaloženy na poskytnutou právní pomoc, zcela nebo zčásti nahradit státu.
190

 

Může je také k návrhu žadatele odmítnout, při rozhodování o poskytnutí právní pomoci 

k návrhu žadatele, ještě před jejich poskytnutím. 

Tuzemským oprávněným osobám oproti tomu zajišťuje právní pomoc pro řízení před 

soudem jiného členského státu Ministerstvo spravedlnosti ČR. To také přijímá žádosti o 

poskytnutí právní pomoci a předává je k vyřízení příslušnému orgánu v zemi, před jejímž 

soudem je vedeno předmětné řízení. Může však takovouto žádost zamítnout, pokud nejsou 

podmínky, resp. zákonné předpoklady pro její poskytnutí splněny
191

. Žádost může být 

samozřejmě následně zamítnuta zahraničním orgánem nebo může také rozhodnout, že je 

tuzemská oprávněná osoba povinna zcela nebo zčásti nahradit náklady za již poskytnutou 

právní pomoc. V takovém případě může Ministerstvo spravedlnosti rozhodnout, že je žadatel 

povinen státu nahradit ty náklady, které musel vynaložit na překlad žádosti a písemností k ní 

připojených, které předal k vyřízení příslušnému zahraničnímu orgánu. 
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 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 110/2000 Sb.m.s. 
188

 Kdo je zahraničním oprávněným nalezneme v § 2 zákona o přeshraniční pomoci v rámci Evropské unie. 
189

 Řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích, o uznání rozhodnutí, o prohlášení vykonatelnosti, 

řízení exekuční, ... 
190

 V případě, kdy nebyly splněny podmínky pro poskytnutí přeshraniční právní pomoci (zejména v důsledku 

toho, kdy žadatel neuvedl přesné a úplné údaje) nebo se podstatně změnily finanční a sociální poměry žadatele (a 

to zejména v důsledku úspěchu v předmětném přeshraničním sporu). 
191

 § 9 odst. 4 zákona o přeshraniční pomoci v rámci Evropské unie. 
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4. Náhrada nákladů řízení – vybrané otázky 

Po pasáži upravující oblast placení nákladů řízení přichází v logické návaznosti oblast 

upravující hrazení nákladů řízení a náhradu nákladů řízení v soudním řízení. 

 

4.1.  Kdy se rozhoduje o nákladech řízení 

Soud rozhoduje o nákladech řízení z úřední povinnosti, tj. i bez návrhu. Pokud se však 

účastník výslovně vzdá svého práva na náhradu nákladů řízení, pak soud rozhodne tak, že 

účastníci nemají právo na náhradu nákladů. Soud sice není vázán návrhem účastníka, může jej 

dokonce překročit, ale pokud bude účastník požadovat náhradu nákladů v míře menší, než 

jaká by mu podle obecných pravidel připadal, nebo dokonce nebude požadovat žádnou 

náhradu, měl by to soud respektovat.
192

 Pokud účastníci výslovně nic sami neurčí, má se za to, 

že náhradu nákladů řízení žádají a ta by měla být přiznána v zákonné výši. 

Pokud jde o časové určení, kdy soud o nákladech řízení rozhoduje, není to zákonem 

stanoveno bez dalšího. Soud může o nákladech rozhodnout v konečném rozhodnutí, takže 

výrok o nákladech řízení bude jedním z výroků, které budou ve výrokové části meritorního 

rozhodnutí, tj. rozsudku či usnesení. Z různých důvodů však může být o nákladech 

rozhodnuto samostatným usnesením. Soud bude o nákladech rozhodovat samostatným 

usnesením zejména ve složitých případech, resp. složitých případech výpočtu rozsahu a 

náhrady nákladů řízení nebo v případech, kdy v době, kdy je rozhodováno o meritu věci, ještě 

není výše nákladů definitivně určena. V případě, kdy bude rozhodováno samostatným 

usnesením, bude toto usnesení vykonatelné až po právní moci. V takovém případě nedochází 

k vykonatelnosti usnesení bez ohledu na právní moc, resp. po uplynutí lhůty k plnění, která 

začne běžet od doručení usnesení.   

Z uvedeného vyplývají dva závěry – soud v zásadě rozhoduje o povinnosti k náhradě 

nákladů řízení v rozhodnutí, kterým se u něho řízení končí
193

 a pak, že o nákladech je 

rozhodováno bez návrhu, tzv. z úřední povinnosti.
194

 A to jak o nákladech mezi účastníky, tak 

i ve vztahu ke státu. Právo na náhradu nákladů řízení vyplývá ze zákona, ale konkrétní nárok 

je založen právě až rozhodnutím soudu, které je rozhodnutím konstitutivním. A teprve až 

nabytím právní moci rozhodnutí o nákladech řízení vzniká právo na jejich zaplacení. Jedná se 
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 Viz Usnesení Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1147/10 ze dne 19.10.2010. 
193

 § 151 odst. 1 o.s.ř. 
194

 Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 892/08 ze dne 26.3.2009: „Pokud odvolací soud odůvodnil výrok III o 

tom, že žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení, tím, že nárok na náhradu nákladů nebyl 

uplatněn, takové odůvodnění je v rozporu se zákonnou úpravou, jež stanoví, že soud o náhradě nákladů řízení 

rozhoduje bez návrhu.“ 
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tak o pravomocnou a vykonatelnou pohledávku, kterou lze vymáhat či s ní jinak naložit (např. 

započíst
195

). O některých nákladech
196

 může soud rozhodnout i během řízení, a to zpravidla 

tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou. V zásadě se tak ale děje až v konečném rozhodnutí. Do 

té doby nemusí být konkrétní výše nákladů známá, a navíc je stanovení povinnosti k náhradě 

nákladů vázáno na výsledek řízení. Povinnost je stanovena zejména neúspěšnému 

účastníkovi, a to s ohledem na již zmíněnou zásadu procesního zavinění. Řešení sporů by se 

primárně mělo odehrávat jinde než před soudy, ale pokud to není možné
197

 a k soudnímu 

řízení dojde, tak by náklady měl hradit ten, kdo soudní proces vyvolal, zavdal k němu příčinu, 

neúspěšný účastník tomu úspěšnému. Samozřejmě jsou situace, kdy se neuplatní zásada „vítěz 

bere vše“, ale tyto případy by pak měl soud o to více odůvodnit, aby bylo zřejmé, proč se od 

dané zásady odklonil.
198

  

Dle výše uvedeného, soud zpravidla rozhoduje o nákladech řízení v rozhodnutí, 

kterým se u něho řízení končí
199

. Může se ale stát, že o nákladech nerozhodne. Musí tedy 

nutně následovat vydání doplňující rozhodnutí, neboť o nákladech musí být rozhodnuto. 

Nutno dodat, že ne vždy končí řízení pro všechny účastníky stejně. Pro některé z účastníků 

může skončit řízení dříve a je tak nezbytné, aby soud rozhodoval ve vztahu k danému 

účastníku ve chvíli, kdy právě pro něj řízení končí. Rozhoduje o vypořádání nákladů mezi 

účastníkem, pro kterého dané řízení končí a účastníky, kteří v řízení pokračují a zároveň i 

mezi účastníkem a státem, jsou-li zde nějaké náklady. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 1932/2007 ze dne 30.3.2009. 
196

 Náklady řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 o.s.ř. 
197

 Lze říci, že v takovém případě selžou klasické mechanismy řešení sporů, kdy účastni soukromoprávních 

sporů nejsou schopni sami svoji spornou situaci vyřešit a musí se s řešením situace, ve které se ocitli kvůli 

porušení práva, obrátit na soud. Předtím než se obrátí na soud, by měli mít na paměti, že soudní řešení sporů je 

spojeno s časovou náročností, ale zejména pak finančními náklady a rizikem hrazení nákladů protistraně.    
198

 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1283/10 ze dne 8.7.2010: „Ústavní soud předesílá, na což ostatně 

stěžovatelka v ústavní stížnosti poukázala, že shodnou problematiku řešil již ve svém nálezu ze dne 26.3.2009 

sp.zn. III. ÚS 892/08, dostupný v databázi rozhodnutí nalus.usoud.cz. V tomto nálezu Ústavní soud shledal 

porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny), když konstatoval, že pokud odvolací soud rozhodl, 

že stěžovatelka nemá nárok na náhradu nákladů řízení, protože tento nárok před soudem neuplatnila, postupoval 

v rozporu se zákonnou úpravou. Dle § 151 odst. 1 o.s.ř. rozhodně soud o povinnosti k náhradě nákladů řízení 

bez návrhu v rozhodnutí, kterým se řízení končí. Dle § 142  odst. 1 o.s.ř. náhrada nákladů sporného řízení je 

ovládána zásadou procesního úspěchu ve věci. Stěžovatelka byla plně procesně úspěšná, odvolací soud jí měl 

tedy přiznat náhradu nákladů řízení, neboť ve svém odůvodnění neuvedl žádnou ze zákonem stanovených výjimek 

z výše uvedené zásady procesní úspěšnosti. Takové rozhodnutí je tedy v rozporu s výsledkem řízení, resp. se 

zásadou o rozhodování o náhradě nákladů řízení dle výsledku řízení. Pokud odvolací soud nepřiznal stěžovatelce 

právo na náhradu nákladů řízení přesto, že byla úspěšná, a toto nijak neodůvodnil, resp. jeho důvod nepřiznání 

náhrady nákladů řízení byl v rozporu s kogentním zákonným ustanovením, porušil stěžovatelčino práva na 

spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny.“ 
199

 Výrok o náhradě nákladů řízení musí být v rozhodnutí obsažen vždy, tedy i v případě, že žádný z účastníků 

nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
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Za splnění podmínky, že je to účelné, občanský soudní řád připouští
200

, aby o 

projednávané věci nebylo rozhodnuto najednou. Soud může samostatným rozsudkem 

rozhodnout jen o části předmětu řízení, a to tzv. částečným rozsudkem nebo jen o základu 

projednávané věci, a to tzv. mezitímním rozsudkem. O zbývající části předmětu řízení nebo o 

výši nároku rozhodne až v tzv. konečném rozsudku. Ve vztahu k nákladům řízení v obou 

případech zpravidla platí, že je rozhodnuto jen o části předmětu řízení nebo jen o základu 

projednávané věci s tím, výrok obsahuje i údaj o tom, že o náhradě nákladů řízení bude 

rozhodnuto v konečném rozsudku.  

4.2.  Forma rozhodnutí o nákladech řízení 

I přesto, že je o nákladech řízení často rozhodováno v rozsudku, kterým se řízení 

končí, tak rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení je svou formou usnesením. Tedy i 

ve výrokové části rozsudku má pořád povahu usnesení. Přináší to své výhody, a to zejména 

v případě, je-li podáváno odvolání jen proti nákladovému výroku, kdy v odvolacím řízení není 

třeba nařizovat jednání a dále pak např. pro případ, kdy soud opomene o nákladech řízení 

rozhodnout. V takovém případě totiž nemusí nařizovat jednání a jen o nákladech rozhodne 

samostatným usnesením. 

4.3.  Odstranění vad při rozhodování o nákladech řízení 

Při rozhodování o nákladech řízení může na straně soudu dojít k určitému pochybení. 

Někomu se může zdát, že náklady jsou jen jakýmsi doplňkem samotného předmětu řízení, ale 

i rozhodnutí o jejich přiznání či nepřiznání a jejich výši je neméně důležité. Nejčastější 

pochybení při rozhodování o náhradě nákladů řízení rozeberu níže. 

Mezi nejzávažnější se řadí, že výrok o nákladech řízení zcela chybí. Je na soudu, aby 

vydal doplňující rozhodnutí
201

, a to buď na návrh účastníka uplatněný do patnácti dnů od 

doručení rozsudku, nebo z vlastního podnětu soudu, a to nejpozději do doby, kdy rozsudek 

nabyde právní moci.  

Dále jde o chyby v počtech, kdy je náprava zjednána opravným usnesením
202

 nebo 

případně až rozhodnutím odvolacího soudu.  

                                                           
200

 § 152 odst. 2 o.s.ř. 
201

 § 166 odst. 1 o.s.ř.: „Nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o 

předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud 

může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu.“ 
202

 § 164 o.s.ř.: „Předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné 

zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech 
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Doplňujícím usnesením (případně rozhodnutím odvolacího soudu) může být zhojeno, 

pokud soud opomene rozhodnout o vedlejším účastníkovi, a to jak v konečném rozhodnutí, 

tak i během řízení, pokud ve vztahu k němu je řízení končeno. Stejně tak by soud postupoval, 

pokud by opomněl rozhodnout o nákladech státu.  

Mezi další pochybení při rozhodování o nákladech patří např. neuvedení zástupce, 

k jehož rukám se mají náklady platit. Další pochybení mohou být odstraněna až následně 

v odvolacím řízení, a to zejména ta, které nelze zhojit vydáním opravného či doplňujícího 

usnesení. 

4.4. Odvolání proti výroku o náhradě nákladů řízení 

Proti výroku o náhradě nákladů řízení je přípustné odvolání. To platí, až na výjimku, 

kterou jsou tzv. bagatelní spory.
203

 Otázku, zda i v bagatelních věcech není možné připustit 

odvolání proti nákladovému výroku, vyřešila soudní praxe. K danému je možno citovat nález 

Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 498/2012 ze dne 11.4.2012: „Není-li odvolání přípustné ve 

věci samé, není přípustné ani proti vedlejším výrokům obsaženým v rozsudku soudu prvního 

stupně, tedy např. proti výroku o příslušenství, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti 

nebo výroku o náhradě nákladů řízení.“ Je ale nutné zdůraznit, že obecné soudy jsou těmi 

soudy, které rozhodují o nákladech řízení. Rozhodně by to neměl být Ústavní soud, ač si 

někteří účastníci řízení myslí, že i on by mohl, či dokonce měl, přezkoumávat každé 

jednotlivé rozhodnutí obecných soudů o nákladech řízení. Ústavní soud ve svém nálezu 

sp.zn. III. ÚS 607/04 ze dne 16.2.2006 uzavřel, že: „Je zásadně výlučnou doménou obecných 

soudů, aby posuzovaly úspěch stran řízení ve věci a podle toho také rozhodovaly o nákladech 

řízení. Ústavní soud není oprávněn v detailech přezkoumávat každé jednotlivé rozhodnutí 

obecných soudů o nákladech řízení. To neplatí pouze tehdy, pokud by došlo v rozhodnutí 

obecného soudu k procesnímu excesu, který by neměl toliko povahu běžného porušení 

jednoduchého práva, jehož náprava není úkolem Ústavního soudu, nýbrž naopak měl 

charakter extrémního rozporu s principy spravedlnosti.“  

V dané souvislosti považuji za vhodné zmínit na první pohled samozřejmé pravidlo, 

které ale ne vždy je soudy dodržováno, a které Ústavní soud zdůraznil v nálezu sp.zn. III. ÚS 

455/01 ze dne 2.5.2002: „Rozhodování o nákladech (i civilního) soudního řízení je integrální 

                                                                                                                                                                                     
rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může 

odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.“ 
203

 § 202 odst. 2 o.s.ř.: „Odvolání není přípustné proti rozsudku, vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době 

vydání rozsudku peněžité plnění nepřevyšující 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to 

neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.“ 
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součástí soudního řízení jako celku. Pokud tedy soud rozhodne o náhradě nákladů řízení ve 

zjevném nesouladu s výrokem, kterým rozhodl v meritu věci, je nutno takový postup označit za 

postup, který porušuje principy práva na spravedlivý proces z hlediska čl. 90 Ústavy, jakož i 

čl. 36 odst. 1 Listiny.“  

4.5.  Náhrada nákladů předběžného opatření a zajištění důkazů 

 

4.5.1. Obecně 

Soud při rozhodování o nákladech řízení přiznává náhradu nákladů řízení, ale zároveň 

i náhradu nákladů předběžného opatření a zajištění důkazů a ve věcech týkajících se práv 

z duševního vlastnictví pak zajištění důkazů a zajištění předmětu důkazního prostředku.
204

 

V usneseních, kterými soud rozhodoval právě o nařízení předběžného opatření nebo zajištění 

důkazů, chybí výrok o nákladech řízení. Ve chvíli rozhodování soudu totiž není znám 

výsledek sporu, nelze jej bez dalšího předjímat a soudu také chybí relevantní podklady pro 

rozhodnutí o nákladech. Z těchto důvodů tak soud o nákladech rozhoduje spolu 

s rozhodnutím, kterým končí řízení samé.
205

  

Může nastat situace, kdy dojde k zániku předběžného opatření z toho důvodu, že 

navrhovatel v soudem stanovené lhůtě nepodal návrh na zahájení řízení 
206

, případně uplyne 

určená lhůta, po kterou mělo předběžné opatření trvat. V takovém případě může být otázka 

nákladů spojených s předběžným opatřením řešena v rámci případného rozhodnutí o 

povinnosti navrhovatele nahradit újmu dle § 77a o.s.ř.
207

, a to za předpokladu, že navrhovatel 

nebyl se svým návrhem úspěšný, resp. jeho právo nebylo uspokojeno. Stejně tak tomu je v 

případě, kdy došlo ke zrušení předběžného opatření podle § 77 odst. 2 o.s.ř..
208

  

Obecně tedy ale platí, aby mohl soud o nákladech předběžného opatření rozhodovat ve 

stejném rozhodnutí, kterým rozhoduje o věci samé, musí být takové řízení vůbec zahájeno. 

V takovém případě pak není rozhodné, zda s ním navrhovatel uspěl. Soud i v tomto případě 

                                                           
204

 § 145 o.s.ř. 
205

 Zvláštním případem, kdy však soud rozhoduje o náhradě nákladů již v usnesení, kterým rozhoduje o 

samotném návrhu, je řízení o přiznání výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce podle § 

920 občanského zákoníku. Tento postup vychází z letité praxe, kdy se v daném případě nepředpokládá, že bude 

vždy následovat řízení ve věci samé. 
206

 § 77 odst. 1 písm. a) o.s.ř. 
207

 § 77a odst. 1 o.s.ř.: „Zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené předběžné opatření z jiného důvodu než proto, 

že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel 

povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, komu předběžným opatřením vznikla. Této odpovědnosti se 

navrhovatel nemůže zprostit, ledaže by ke škodě nebo k jiné újmě došlo i jinak.“ 
208

 „Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné 

opatření předseda senátu zruší také tehdy, jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek jistoty.“ 
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bude vycházet z hlavní zásady úspěchu ve věci samé podle § 142 o.s.ř., případně ze zavinění 

podle § 146 odst. 2,3 a dále pak podle § 143 za předpokladu, že jej soud použil při rozhodnutí 

o nákladech samotného řízení. Dojde-li k tomu, že soud odmítl či zamítl návrh na nařízení 

předběžného opatření, případně došlo-li k zastavení řízení, nelze rozhodnutí o nákladech 

odkládat, ale je třeba o nich rozhodnout v tomto usnesení. Vzhledem k tomu, že žalobce není 

se svým návrhem úspěšný a žalovanému dosud žádné náklady nevznikly, neboť o řízení 

nevěděl, bude zpravidla rozhodnuto tak, že náhrada nákladů řízení nebude přiznána žádnému 

z účastníků. Navrhovateli, resp. žalobci tedy nesvědčí úspěch ve věci a žalovaný se o řízení 

dozví až právě s tímto usnesením, kterým se návrh zamítá, odmítá či se řízení zastavuje. 

 

4.5.2. Jednotlivé procesní situace 

Pro případ náhrady nákladů předběžného opatření se v praxi setkáváme s následujícími 

případy. To, co bude uvedeno na následujících řádcích, pak platí obdobně i pro náhradu 

nákladů řízení, které vzniknou v souvislosti se zajištěním důkazu
209

 či zajištěním předmětu 

důkazního prostředku.
210

  

Ideální, samozřejmě pro navrhovatele, je první případ, kdy je návrh na předběžné 

opatření podán před zahájením řízení, soud návrhu vyhoví a navrhovatel je následně úspěšný i 

se žalobou. Soud pak v konečném rozsudku přizná úplnou náhradu nákladů řízení ve věci 

samé a zároveň i náhradu nákladů řízení o návrhu předběžného opatření.  

Druhým případem je situace, kdy je opět návrh na předběžné opatření podán před 

zahájením řízení, návrhu sice není ze strany soudu vyhověno, ale navrhovatel následně zcela 

uspěje se žalobou. Soud tak v konečném rozhodnutí přizná náhradu nákladů za řízení ve věci 

samé, ale nerozhoduje o náhradě nákladů o návrhu na předběžné opatření. O těchto nákladech 

již totiž bylo rozhodnuto v usnesení, které zamítalo nebo odmítalo návrh nebo řízení 

zastavovalo.  

Třetím případem je opětovně situace, kdy je návrh na předběžné opatření podán před 

zahájením řízení, soud takovému návrhu sice vyhoví, ale navrhovatel je následně s žalobou 

zcela neúspěšný. O nákladech řízení o předběžném řízení a řízení ve věci samé bude 

rozhodováno souhrnně v konečném rozhodnutí. Protistraně bude přiznána náhrada nákladů za 

řízení ve věci samé a v případě, že jí nějaké náklady vznikly, tak jí bude přiznána i náhrada 

nákladů řízení o návrhu na předběžné opatření.  

                                                           
209

 Podle § 78 o.s.ř. 
210

 Podle § 78b – 78e o.s.ř. 
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Výše uvedené případy, resp. způsob rozhodování o nákladech řízení o předběžném 

opatření a nákladech řízení ve věci samé platí i pro případy, kdy návrh na předběžné opatření 

je podán nikoliv před zahájením řízení, ale spolu s žalobou, případně až po zahájení řízení.
211

  

Čtvrtým případem je situace, kdy navrhovatel se svým návrhem, který byl podán před 

zahájením řízení, není úspěšný a stejně tak není úspěšný s následně podanou žalobou. Soud 

v konečném rozsudku proto protistraně přizná jak nárok na náhradu nákladů řízení ve věci 

samé, tak i náhradu nákladů řízení o předběžném opatření, pokud protistraně nějaké náklady 

vznikly. 

Dále mohou nastat situace, kdy žalobce či žalovaný jsou podle konečného rozhodnutí 

úspěšní jen částečně. V takovém případě soud náhradu nákladů řízení ve věcí samé a náhradu 

nákladů za řízení o předběžném opatření poměrně rozdělí nebo o nákladech rozhodne tak, že 

ani jedna ze stran nemá nárok na jejich náhradu. 

Pouze na okraj zmíním, že pro případy, kdy je návrh na předběžné opatření podán 

v nesporných věcech
212

, není náhrada nákladů řízení přiznávána. Pokud není návrhu 

vyhověno, pak soud vysloví, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu náklad řízení o 

předběžném opatření. Je-li návrhu vyhověno, pak rozhodnutí vůbec výrok o nákladech 

neobsahuje. O nákladech je pak v konečném rozhodnutí rozhodnuto tak, že žádný z účastníků 

nemá právo na náhradu nákladů řízení
213

, neodůvodňují-li to zvláštní okolnosti. 

4.6. Zásady ovládající rozhodování o náhradě nákladů řízení 

V předchozí části práce jsem uváděla, že u hrazení nákladů řízení se uplatňuje zásada 

úspěchu ve věci a zásada zavinění. Při řešení otázky povinnosti hradit náklady řízení jde 

v zásadě o to určit, kdo bude náklady prozatím placené či zálohované nakonec hradit. Zásada 

úspěchu ve věci ovládá sporné řízení, neboť právě ve sporném řízení lze z jeho povahy 

vyvozovat úspěch či neúspěch účastníka řízení. Jde o nejčastěji uplatňovanou zásadu, podle 

které soud rozhoduje, proto je i v systematice občanského soudního řádu uvedena na prvním 

místě. Dalo by se shrnout, že náhrada nákladů řízení je přiznána tomu účastníkovi, který měl 

                                                           
211

 § 102 o.s.ř. 
212

 § 13 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
213

 § 23 zákona o zvláštních řízeních soudních: „Bylo-li možné zahájit řízení i bez návrhu a v řízení ve 

statusových věcech manželských a partnerských, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle 

výsledku řízení. Náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.“ 
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ve věci plný úspěch, a to proti účastníkovi, který naopak ve věci neuspěl. Jde o uplatnění 

principu „vítěz bere vše“.
214

  

4.7. Účelnost vynaložených nákladů za právní zastoupení 

Při rozhodování o nákladech řízení se soud vždy důsledně řídí otázkou účelnosti 

nákladů řízení. Účelnost nákladů byla velmi medializována v souvislosti s náklady u 

bagatelních sporů, které byly zahajovány tzv. formulářovou žalobou, a tato problematika stála 

za zrušením tzv. přísudkové vyhlášky, vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální 

sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o 

náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (advokátní tarif).
215

 A právě účelnost nákladů za právní zastoupení si zaslouží 

bližší pozornost.  

Nelze upustit od zkoumání účelnosti jen proto, že je účastník v řízení zastoupen 

advokátem, a proto jde bez dalšího o náklady účelně vynaložené.
216

 Zastoupení advokátem je 

výkonem ústavně garantovaného práva na právní pomoc dle čl. 37 odst. 2 Listiny, ale nelze 

každé zastoupení advokátem v občanském soudním řízení bezvýhradně považovat za výkon 

tohoto práva. Proto soud nesmí rezignovat na zkoumání účelnosti vynaložených nákladů, aby 

zde byla zachována pojistka proti zneužívání tohoto institutu.
217

 Na druhou stranu není ale 

možné zásadu účelnosti hnát do extrému.
218

 Tato otázka vyvstane často v souvislosti se 

                                                           
214

 Nález ÚS sp. zn. III. ÚS 292/07 ze dne 9.6.2009: „Základní zásadou, která ovládá rozhodování o náhradě 

nákladů civilního sporného procesu, je zásada úspěchu ve věci, vyjádřená v § 142 odst. 1 o.s.ř. V této zásadě se 

promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo právem chráněný zájem, by měl mít 

právo na náhradu nákladů řízení, jež při této procesní činnosti účelně vynaložil, proti účastníku, jenž do jeho 

právní sféry bezdůvodně zasahoval. Právo úspěšné procesní strany vůči neúspěšné straně řízení na náhradu 

nákladů vychází ze základního strukturního principu, který se v civilním procesu uplatňuje, tj. ze systému dvou 

stran v kontradiktorním postavení, v rámci nějž účastníci řízení vystupují jako vzájemní oponenti, uplatňující v 

řízení protichůdné zájmy. Úspěch jedné procesní strany je tak zároveň neúspěchem jejího procesního odpůrce, 

přičemž každá strana se v mezích daných civilním řádem soudním snaží pomocí přípustných prostředků docílit 

vlastního vítězství a prohry protistrany. Je-li procesní strana úspěšná, měl by jí její odpůrce nahradit náklady, 

které přitom účelně vynaložila, neboť by bylo v rozporu s ochrannou funkcí civilního práva procesního, pokud by 

civilní proces neumožňoval odstranit zmenšení majetkové sféry účastníka způsobené jenom tím, že byl nucen 

důvodně hájit svá práva, do nichž někdo jiný zasahoval. Takové pojetí civilního procesu by bylo v rozporu s 

požadavkem plné a efektivní soudní ochrany, a tedy i v rozporu s čl. 90 Ústavy.“ 
215

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17.4.2013 a dále pak viz usnesení Ústavního soudu sp.zn. 

IV. ÚS 2777/11 ze dne 27.12.2011 a nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3923/2011 ze dne 29.3.2012. 
216

 Tato myšlenka je obsažena v nálezu Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 3000/11 ze dne 10.1.2012,, který zároveň 

uzavírá, že: „Účelnost nákladů řízení působí jako podmínka pro přiznání jejich náhrady, která působí 

v procesním právu jako pojistka proti zneužívání tohoto institutu.“ 
217

 Blíže viz nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3000/11 ze dne 10.1.2012. 
218

 Nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 194/98 ze dne 20.2.2001: „Ústavní soud shledává postup krajského 

soudu za vnitřně protikladný a jsoucí v rozporu s citovanou právní úpravou, když na jedné straně krajský soud 

výslovně uznal zásadu úspěchu ve sporu a rozhodl, že stěžovatelka (žalovaná), v řízení aktivně zastupovaná 
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zkoumáním, zda součástí podaného žalobního návrhu není zájem na odměně, kdy samotný 

výsledek řízení není primární, ale do hry se dostávají právě přisouzené náklady. Tedy jde o 

otázku, zda některé subjekty nepojaly soudní řízení a v nich přisouzené náklady jako jistý 

druh podnikání. Z toho důvodu došlo ke zrušení přísudkové vyhlášky a novelizaci 

advokátního tarifu, neboť systém hromadného vymáhání pohledávek záměrně produkoval 

vysoké náklady soudního řízení, které poškozovaly ve sporu neúspěšné dlužníky oproti 

významnému prospěchu osob žalujících, a zde vyvstala otázka, zda nejde o nepřiměřené 

sankcionování neúspěšné strany v rozporu s principem proporcionality a otázce ukládání 

sankce bez zákona.
219

 Nelze ale bez dalšího říci, že každé řízení zahájené tzv. formulářovou 

žalobou odůvodňuje bez dalšího nepřiznání nákladů na zastoupení advokátem.
220

 Soud tedy 

musí o náhradě nákladů rozhodovat vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každého 

případu, jinak by se dopouštěl libovůle. Na první pohled by se mohlo zdát právní zastoupení 

žalobce, který je sám advokátem, jako neúčelný náklad, ale je důležité zohlednit povahu sporu 

a všechny poměry účastníka.
221

  

Co se rozumí účelností vynaložených nákladů na právní zastoupení, odpověď nám 

může poskytnout Nejvyšší soud, který ve svém usnesení sp. zn. 30 Cdo 3190/2014 ze dne 

11.2.2015 uvedl: „O účelně vynaložené náklady ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. nejde tehdy, 

jestliže zastoupení nesleduje svůj hlavní účel, tj. poskytování ochrany porušeným nebo 

ohroženým skutečným subjektivním právům a právem chráněným zájmům, ale je zneužito ve 

snaze o zvětšení obohacení zastoupeného účastníka.“ Ač zcela jistě může dojít k neúčelně 

vynaloženým nákladům i v jiných případech, soud se jejich účelností zabývá převážně právě 

v souvislosti s náklady právního zastoupení, zda v tom kterém konkrétním případě došlo 

k nutnému, nebo též účelnému zastoupení advokátem.  

                                                                                                                                                                                     
konkrétním advokátem, se sídlem v Kladně, měla ve věci plný úspěch a soud jí proto podle zákona přiznává 

právo na náhradu nákladů právního zastoupení advokátem a režijní paušál, a na druhé straně soud zároveň 

vyslovil názor, že nešlo o účelné uplatňování práva a nepřiznal právo na náhradu nákladů v části spočívající 

v cestovném uvedeného advokáta, který ve sporu úspěšnou stěžovatelku (žalovanou) zastupoval, přičemž tento 

svůj názor soud opřel o argumentaci nemající oporu v zákoně, totiž že při volbě advokáta z obvodu okresního 

soudu, který ve věci rozhodoval v I. stupni, by tyto náklady, respektive v takovém rozsahu nevznikly, a obdobně 

pak krajský soud postupoval v odvolacím řízení. Opodstatněnost ústavní stížnosti je nutno spatřovat v nepřiznání 

zákonem (§ 142 odst. 1 o.s.ř.) stanoveného práva na náhradu účelně vynaložených nákladů pro účastníka, který 

měl v řízení plný úspěch, a to v takovém rozsahu, jaký zákon předpokládá, a to na základě kritéria, které stojí 

mimo zákon. Nelze v daném případě náklady zastoupení považovat za vynaložené neúčelně, když ze spisu je 

patrné, že jednání nebylo vyvoláno stěžovatelkou, její zástupce se dostavoval ke všem svolaným jednáním a 

v řízení z jeho činnosti, resp. nečinnosti nevznikaly žádné průtahy ani neúčelně nerealizované úkony soudu, a 

v celkovém výsledku měla stěžovatelka v řízení plný úspěch.“ 
219

 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17.4.2013. 
220

 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 1859/15 ze dne 15.11.2015. 
221

 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 105/2014-34 ze dne 1.4.2014: „Je nesporným právem účastníka 

nechat se zastoupit advokátem. Ze samotné skutečnosti, že žalobce je advokátem, nelze dovodit, že náklady za 

zastoupení dalším advokátem jsou neúčelně vynaložené a že bylo úmyslem žalobce poškodit žalovaného.“  
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Ústavní soud v souvislosti s trendem, kdy některé subjekty pojaly soudní řízení jako 

jistý druh podnikání, opakovaně judikoval, že náhradu nákladů řízení nelze aplikovat jako 

sankční mechanismus
222

 a v rozhodujícím nálezu Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 

17.4.2013 uvedl: „Vznikl svébytný systém vymáhání pohledávek, záměrně produkující 

neúměrně vysoké náklady soudního řízení, který poškozuje či likviduje ve sporu neúspěšné 

dlužníky a naopak zajišťuje významný prospěch osobám, podílejícím se na uplatňování 

především bagatelních pohledávek a vymáhání s nimi souvisejících nákladů řízení, znamená 

nepřípustné sankcionování neúspěšné strany řízení v rozporu s principem proporcionality a 

dochází tak v důsledku něj de facto k ukládání sankce bez zákona.“ 

4.8. Tzv. předžalobní upomínka 

Otázku nákladů do trochu jiného světla přivedla velká exekuční novela
223

 a její 

povinná předžalobní upomínka zavedená § 142a o.s.ř.. A dále pak vyhláška č. 120/2014 Sb. 

novelizující s účinností od 1.7.2014 advokátní tarif. Tato novela zavedla do advokátního tarifu 

nové ustanovení, a to konkrétně § 14b.  

Toto ustanovení stanoví, že v občanském soudním řízení, které bylo zahájeno návrhem 

podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně 

obdobných věcech, v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 

50 000 Kč a v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení, je stanovena nižší sazba, a 

to v paušální výši. Tato sazba za každý úkon právní služby do podání návrhu na zahájení 

řízení včetně je odvislá od výše tarifní hodnoty a aktuálně je 200,- Kč, 300,- Kč a 500,- Kč. Je 

tedy důležité, aby byl naplněn prvek ustálenosti a opakovatelnosti. Se zavedením § 14b do 

advokátního tarifu vyvstala potřeba vyložit, co se rozumí „návrhem podaným na ustáleném 

vzoru“ a „opakovaně“. Jeden z výkladů, pokud jde o ustálenost, nalezneme v usnesení 

Městského soudu v Praze č.j. 93 Co 681/2014-11 ze dne 7.1.2015: „Skutkovou obdobnost 

žalob na ustáleném vzoru ve smyslu § 14b advokátního tarifu je nezbytné vykládat stejně, jako 

u tzv. formulářových žalob. Musí jít o takové skutkové vymezení nároku, jenž se jen ve zcela 

minimální míře odlišuje od jiných návrhů na zahájení řízení podaných stejným žalobcem. 

Právě a jen tato minimální míra odlišnosti činí ze sepsání návrhu na zahájení řízení pouhý 

administrativní úkon, za který by měla být přiznána nižší než obvyklá odměna za úkon právní 

služby.“ Pokud se dotýká opakovanosti, tak jeden z výkladů nalezneme opět v usnesení 

Městského soudu v Praze, a to č.j. 19 Co 58/2015-20 ze dne 12.3.2015: „Pokud je žalobce 
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 Viz nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3344/15 ze dne 24.7.2013. 
223

 Zákon č. 396/2013 Sb. 
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fyzickou osobou, nepodnikatelem, který se domáhá náhrady za zpoždění letu podle nařízení 

Rady (ES) č. 261/2004 vůči letecké společnosti, tedy zřejmě nikoliv opakovaně, nejsou splněny 

předpoklady pro aplikaci ustanovení § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. o snížené odměně 

advokáta.“ 

4.9. Zásada zavinění 

U sporného řízení se uplatňuje také druhá ze zásad, a to zásada zavinění, která má 

sankční povahu. Jedná se o náhradu nákladů řízení, které by nevznikly, pokud by řízení 

probíhalo řádně. Jde tedy k tíži osoby, která zapříčinila jejich vznik, tj. porušila procesní 

povinnosti (jedná se o účastníky, jejich zástupce, svědky, znalce a další, kterým byla uložena 

povinnost při dokazování) nebo které se přihodila náhoda (ač nepředvídaná), která vznik 

nákladů zavinila
224

 (v tomto případě se však již jedná pouze o účastníky a jejich zástupce).  

Pokud jde o rozsah takových nákladů, tak jsou to náklady, které byly potřebné pro 

účely uplatnění práva, avšak byl zmařen účel, pro který byly vynaloženy. O takovýchto 

nákladech rozhoduje soud v době jejich vzniku, protože rozhodnutí o těchto nákladech není 

závislé na výsledku řízení.
225
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 § 146 odst. 2, § 147, § 148 odst. 2 o.s.ř. 
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 Separace nákladů. 
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5. Rozhodování o nákladech řízení 

5.1.  Pravidla ovládající rozhodování o nákladech řízení 

Jak již bylo zmíněno výše, zásada úspěchu ve věci ovládá náhradu nákladů sporného 

řízení. Pro rozhodování o náhradě nákladů řízení má soud k dispozici určitá pravidla, kterými 

se řídí. S jejich výčtem budu postupovat podle systematického řazení obsaženého v zákoně. 

 

5.1.1. První pravidlo 

První pravidlo zní: „Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci 

úspěch neměl.“
226

 Zjednodušeně řečeno, aby se dal úspěch ve věci určit/měřit, je rozhodující, 

v jakém rozsahu soud ve svém konečném meritorním rozhodnutí vyhověl žalobnímu petitu. 

Bude-li plně vyhověno žalobnímu petitu, bude strana žalovaná plně úspěšná. Z druhé strany, 

tj. ze strany žalované, je pak plným úspěchem stav, kdy je žaloba v plném rozsahu zamítnuta. 

Nezřídka se stává, že se rozsah žalobou uplatňovaného nároku oproti původnímu žalobnímu 

petitu mění.
227

 Je tedy na místě, aby se úspěch ve věci posuzoval nikoliv podle původního 

žalobního petitu, ale podle toho, jaký je po případné takovéto změně žalobního petitu. 

Výrok v takovém případě může znít: „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci do tří dnů 

od právní moci tohoto rozhodnutí na náhradě nákladů řízení xxx.“ 

Pokud je účastník se svým nárokem úspěšný, ale žádné náklady mu nevznikly, 

zpravidla bude výrok znít: „Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“ nebo: 

„Účastník xxx nemá právo na náhradu nákladů řízení.“ 

Ne vždy lze bez pochybností úspěch určit. Určité pochybnosti či nejasnosti mohou 

nastat zejména v případě žalob s eventuálním petitem. Aby byl žalobce plně úspěšný, bude 

nutné, aby soud vyhověl v plném rozsahu primárního petitu, nebo pak v některém 

z eventuálních petitů. Plný neúspěch naproti tomu budeme spatřovat v případech, kdy soud 

zamítne žalobu ve všech eventuálních petitech. V případě alternativy facultas je procesní 

úspěch na straně žalobce, pokud by bylo vyhověno alespoň jednomu petitu. Neúspěch by 

naopak nastal za situace, kdy žaloba tohoto typu bude zamítnuta v celém rozsahu. 
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 § 142 odst. 1 o.s.ř. 
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 Změna žaloby, částečné zpětvzetí žaloby, ... 
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Bez pochybností nebude ani určení míry úspěchu v situacích, kdy jsou ve společném 

řízení projednávány věci, které mají různý právní základ.
228

 Je na soudu, aby posoudil míru 

úspěchu jednotlivě u každého nároku a na základě tohoto odděleného posouzení určit, zda a 

v jaké výši či poměru bude náhrada určena. Plný úspěch tedy nastane, kdy u každého 

jednotlivého nároku má účastník plný úspěch.  

 

5.1.2. Druhé pravidlo 

Budeme-li pokračovat podle systematiky zákona, druhým pravidlem je: „Měl-li 

účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě 

vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.“
229

 Míra úspěchu ve věci zde 

proto bude základem pro rozhodnutí, bude důležitý poměr, v jakém byl kdo z účastníků 

úspěšný.  

V takovém případě nejdříve soudce určí poměr a teprve následně bude stanovovat 

konkrétní výši nákladů. Výchozí pro určení poměru je 100% odpovídající uplatněnému 

nároku. Každému z účastníků pak z těchto 100% přísluší určitá část (právě podle míry 

úspěchu) vyjádřená v procentech. Ten z účastníků, který uspěl ve větší míře, má právo na 

náhradu nákladů, která odpovídá rozdílu mezi jeho úspěchem a úspěchem protistrany. Pro 

případ, že úspěch i neúspěch je na obou procesních stranách přibližně stejný, jevilo by se jako 

neúčelné, aby soud každé ze stran přiznal náhradu nákladů. Soud v takovém případě zpravidla 

rozhodne tak, že náhradu nákladů nepřizná ani jedné stran a každá strana si sama ponese 

náklady řízení.  

Výrok pak může znít: „Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“ 

V takovém případě je ale důležité, aby soud své úvahy vedoucí k nepřiznání nákladů řízení, 

náležitě v rozhodnutí odůvodnil.  

Budeme-li hovořit o částečném úspěchu ve věci, tak soud může rozhodnout buď tak, 

že náhradu nákladů nepřizná žádnému z účastníků nebo náhradu nákladů poměrně rozdělí. 

Pokud jde o poměr, jak náklady rozdělit, zákon bližší vodítko neposkytuje. Vodítko 

nalezneme v ustálené judikatuře. Ta napovídá, že „soud nepřizná náhradu nákladů tomu 

účastníkovi, který neuspěl více než protistrana. Účastníkovi, který ve sporu zvítězil větší 
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 Typicky půjde o spory o náhradu škody. 
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 § 142 odst. 2 o.s.ř. 
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měrou, pak soud přizná náhradu nákladů v rozsahu, který odpovídá poměru jeho vítězství 

sníženého o poměrnou část jeho neúspěchu.“
230

  

 

5.1.3. Třetí pravidlo 

Následujícím třetím pravidlem je „I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, 

může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné 

části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze 

soudu.“
231

 Třetí pravidlo se uplatní ve třech případech.  

Prvním z nich je situace, kdy s ohledem na předmět sporu lze neúspěch posoudit jako 

nepatrný. Pokud jde o spor o peníze, bude to případ, kdy žaloba bude zamítnuta jen co do 

malé částky, která bude k celkové částka jen zanedbatelná. Pokud půjde o spor jiný než o 

peněžitou částku, bude se jednat o případy, kdy žalobce nebude mít úspěch v celém svém 

uplatňovaném návrhu, ale jeho neúspěch, jak již bylo uvedeno, bude oproti požadovanému jen 

zanedbatelný.  

Druhým případem bude situace, kdy výše plnění je odvislá od znaleckého posudku. 

Půjde o případy, kdy úspěšný účastník na počátku neznal a ani nemohl znát přesnou výši 

uplatňovaného nároku, neboť k jejímu přesnému stanovení dochází právě až ve znaleckém 

posudku.  

Třetím případem pak je situace, kdy je výše nároku určena ve smyslu § 136 o.s.ř.
232

 

soudem podle jeho úvahy. V tomto případě jde o projev soudcovského uvážení, které klade na 

soudce zvýšené nároky (oproti výše uvedeným případům). V této souvislosti považuji za 

vhodné citovat nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1310/09 ze dne 5.8.2009: „Ústavní soud 

již judikoval, že poměřovat úspěch a neúspěch ve věci nelze jen tím, jak bylo o konkrétním 

návrhu rozhodnuto, ale je třeba jej posuzovat v širších souvislostech. V nálezu ze dne 

13.1.2005, sp. zn. IV. ÚS 1/04, Ústavní soud zdůraznil, že ani rozhodování o nákladech řízení 

nesmí být jen mechanickým posuzováním výsledků sporu bez komplexního zhodnocení 

rozhodnutí v meritu věci. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení má být zřejmým a logickým 

ukončením celého soudního řízení. Jak z uznávané literatury, tak i z judikatury plyne, že 

rozhodování o výši náhrady za nemajetkovou újmu, resp. o výši přiměřeného zadostiučinění 
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 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: Linde, 

2014. s.  308. 
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 § 142 odst. 3 o.s.ř. 
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 „Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své 

úvahy.“ 
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obecně splňuje podmínky aplikace ustanovení § 136 o.s.ř. Judikatura obecných soudů v tomto 

ohledu rozlišuje mezi posouzením skutkových zjištění týkajících se existence nemajetkové újmy 

– tedy základu nároku (jež úvahou soudu ve smyslu § 136 o.s.ř. není) – a určením konkrétní 

výše přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, jež úvahou soudu ve smyslu § 136 

o.s.ř. je. Judikatura se rovněž ztotožnila s názorem, že neexistuje žádná exaktní metoda, jak 

stanovit přiměřenost zadostiučinění (resp. jeho výši). Vyjádřila i názor, že za ne zcela 

přiléhavý odhad výše budoucího přiznaného nároku nemůže být žalobce v rámci náhrady 

nákladů řízení sankcionován. S těmito hlavními závěry uvedené judikatury i doktríny se 

Ústavní soud plně ztotožňuje.“ V těchto případech, záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na 

znaleckém posudku nebo na úvaze soudu, bude pro rozhodnutí o určení výše odměny důležitá 

výše původně požadované částky, nikoliv výše nároku, který byl následně skutečně 

přisouzen.
233

  

5.2.  Určení odměny advokátovi ustanovenému ex offo 

Zajímavým problémem, se kterým se soudy někdy setkávají v praxi, je problém, jak 

určit odměnu advokátovi ustanovenému ex offo účastníkovi, který se na soud obrátí se zřejmě 

opodstatněným návrhem, resp. základ nároku je opodstatněný, ale požaduje zcela 

nepřiměřenou částku.
234

 Příkladem může být odškodnění újmy na zdraví za ztížení 

společenského uplatnění, kdy k újmě zcela jednoznačně došlo, ale požaduje zaplacení zcela 

neodpovídající částky, tzn. opodstatněný základ návrhu, ale zcela nepřiměřený nárok.  

K této problematice se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu sp.zn. II. ÚS 2388/10 ze 

dne 21.4.2011, kdy uvedl, že „Rozhodování o odměně advokáta, coby ustanoveného zástupce 

či opatrovníka podle § 140 odst. 2 o. s. ř. je, co do podstaty, odlišné od rozhodování o 

náhradě nákladů řízení účastníků řízení podle § 142 a násl. o. s. ř., byť v obou případech 

zpravidla jde především o odměnu a hotové výlohy advokáta.  Je totiž třeba vyjít z toho, že je-

li účastníku řízení ustanoven zástupcem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za 

zastupování stát. Stát se v takovém případě de facto ocitá v roli advokátova klienta, a tudíž i 

jejich vzájemný vztah je nutno posuzovat podle příslušných ustanovení advokátního tarifu a 

jiný postup v takovém případě zpravidla nelze považovat za správný a spravedlivý (sp. zn. IV. 

ÚS 763/05, N 82/41 SbNU 79).  
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 Viz např. nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2388/10 ze dne 21.4.2011. 
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 Problematika je probírána např. v JIRSA, J., DOLEŽAL, M., VANČUROVÁ, K. a kol. Občanské soudní 

řízení, kniha II. – soudcovský komentář, 1. vyd., Praha: Havlíček Brain Team, 2014, 601 s. 408 
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Soudcovský komentář
235

 přináší závěr v tom smyslu, že takovému účastníku by 

advokát vůbec ustanoven být neměl. Soud by při svém rozhodování měl dospět k závěru, že 

požadování zcela jasně přemrštěné částky naplňuje znaky zřejmě bezúspěšného uplatňování 

práva, které není předpokladem pro osvobození od soudních poplatků, tedy ani předpokladem 

pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Pokud už by ale soud přistoupil k tomu, že takovému 

účastníkovi přeci jen zástupce z řad advokátů ustanoví, nemůže pak rozhodnout jinak, než že 

bude odměnu vypočítávat z nárokované částky. A to i v případě, kdy mu výše odměny přijde 

absurdně vysoká a nepřiměřená. Nelze se tedy zcela jasnou nepřiměřeností výše 

uplatňovaného nároku dovolávat až ve finálním rozhodování o výši odměny, ale musí ji soud 

zohlednit již při ustanovování advokáta. Touto problematikou se opakovaně zabýval i Ústavní 

soud se shora uvedenými závěry.
236

 

5.3.  Rozhodování o nákladech v řízeních zahájených na návrh nejvyššího státního 

zástupce nebo státního zastupitelství 

Zákon pamatuje rovněž na řízení zahájená na návrh nejvyššího státního zástupce nebo 

státního zastupitelství podle zvláštních právních předpisů
237

 a výslovně zakotvuje právo na 

náhradu nákladů řízení proti státu. To vše samozřejmě s ohledem na shora uvedená první tři 

pravidla. Stejné pravidlo platí pro případ, kdy jde o řízení zahájené na návrh Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.
238

 Pro oba případy pak platí, že jak státní 

zastupitelství, nejvyšší státní zástupce, tak i Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových jsou oprávněni ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud 

tedy nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního poměru.
239

 Uspějí-li tyto 

orgány, právo na náhradu nákladů řízení jim nevzniká. Je-li úspěšný žalovaný, jak bylo 

uvedeno, právo na náhradu nákladů řízení má. Povinnost k náhradě nákladů je uložena tedy 

přímo státu. 
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 JIRSA, J., DOLEŽAL, M., VANČUROVÁ, K. a kol. Občanské soudní řízení, kniha II. – soudcovský 

komentář, 1. vyd., Praha: Havlíček Brain Team, 2014, 601 s. 
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 Viz již citovaný nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2388/10 ze dne 21.4.2011, a dále pak např. nález  

Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2801/11 ze dne 10.12.2013. 
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 Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových stanoví, ve kterých případech a 

za jakých podmínek může Úřad podat návrh na zahájení řízení, ve znění pozdějších předpisů.  
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 § 35 a § 35a o.s.ř. 
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5.4.  Rozhodování o nákladech řízení při pluralitě účastníků a předmětů řízení 

 

5.4.1. Pluralita účastníků 

Rozhodování o nákladech řízení v případech, kdy je na každé ze stran sporu jen jeden 

účastník, patří mezi ty snadnější. Jiná situace nastává v případě, kdy je na jedné či obou 

stranách sporu více účastníků.  

Má-li úspěch ve věci celá jedna strana, tak pak v zásadě strana neúspěšná hradí 

náklady každému z úspěšných účastníků. Je-li i na straně neúspěšné více účastníků, pak hradí 

náklady buď podle poměru jejich neúspěchu anebo nejde-li tento poměr určit, hradí náklady 

společně a nerozdílně
240

. Náklady jsou podle zásady úspěchu hrazeny zpravidla v plné výši.  

Pokud však úspěch není v celé věci, ale je jen částečný, často se rozhoduje za použití 

více pravidel. Jeden z účastníků strany žalující může být úspěšný se svým nárokem proti 

jednomu z žalovaných, ale druhý z žalujících už být úspěšný nemusí atd. Takže jeden 

z žalobců může mít přisouzeno právo na náhradu nákladů řízení, kdežto druhý žalující, stojící 

na téže straně sporu, již úspěšný být nemusí a místo práva na náhradu nákladů řízení soud 

rozhodne naopak o tom, že mu stanoví povinnosti k náhradě nákladů řízení ve prospěch 

žalovaného.  

Jsou-li na jedné ze stran samostatní společníci, neuplatní se pravidlo poměru mezi 

nimi, ani podpůrné pravidlo „společně a nerozdílně“, ale vůči každému jednotlivému 

společníkovi se bude muset samostatně uplatnit pravidlo úspěchu, případně neúspěchu ve 

věci. A to platí, ať jsou samostatní společníci na straně žalované i žalující.  

 

5.4.2. Pluralita předmětů řízení 

Další situací, která přináší ztížené rozhodování než v případě „jednoduchého“ řízení se 

dvěma účastníky je situace, kdy je pluralitní předmět řízení. Jde o více nároků v jednom 

řízení, a to nároků samostatných. V takovém případě je úspěch ve věci posuzován ve vztahu 

ke každému jednotlivému předmětu řízení.
241
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 Srov. Krajský soud v Hradci Králové sp.zn. 19 Co 44/2004, Soudní rozhledy 6/2007: „Výrok o solidární 

(společné a nerozdílné) povinnosti k náhradě nákladů řízení přichází v případně společenství účastníků, kteří 

jsou k této náhradě povinni, v úvahu jen u tzv. nerozlučných společníků. Nejde-li o tento druh společenství, je 

třeba o povinnosti každého z účastníků, kteří vystupují na téže straně a kterým je náhrada ukládána, rozhodnout 

samostatně podle pravidel, obsažených v § 142 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř.“ Krajský soud v Hradci Králové č.j. 19 Co 

44/2004, Soudní rozhledy 6/2007. 
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 Viz např. rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 14 Co 73/2011-50 ze dne 18. 3. 2011: „...je nutno stanovit 

náklady u každé věci zvlášť podle toho, jak se která ze společně projednávaných věcí podílela na vzniku těchto 

nákladů.“  
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5.4.3. Tzv. iudicium duplex 

Nelze opomenout ani případ tzv. iudicium duplex, tj. řízení, ve kterém mají účastníci 

na obou stranách sporu postavení zároveň žalobce a žalovaného, resp. jejich procesní 

postavení se odvíjí jen od toho, který z nich podá žalobu dříve.
242

  

Obecně platí, že soud není vázán podaným návrhem. Pokud jde o náklady řízení, tak 

dle judikatury
243

 platí, že pokud soud žalobě vyhověl a bylo rozhodnuto tak, jak žalobce 

navrhoval, pak přichází v úvahu postup podle § 142 odst. 1 o.s.ř., tedy že účastníku, který měl 

ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 

Pokud návrhu vyhověl, ale rozhodl jinak, než žalobce navrhoval, pak soud přichází v úvahu 

postup podle § 142 odst. 2 o.s.ř., tedy buď soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, ale spíše 

vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. Pokud ale jde o jeden 

z nejčastějších typů tzv. iudicium duplex, a to ve věcech zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví, tak soudy často rozhodují pouze tak, že náhradu nákladů přiznají úspěšnému 

žalobci (pro případ že je spoluvlastnictví zrušeno a vypořádáno tak, jak bylo navrhováno 

v žalobě) nebo náhradu nákladů nepřiznají žádné ze stran (pro případ, že je spoluvlastnictví 

sice zrušeno, ale je vypořádáno jinak, než bylo navrhováno v žalobě).  

Zpravidla se tedy vyskytují pouze dvě varianty výroku o nákladech řízení. Otázkou je, 

zda to není málo. Ve velké části případů totiž dojde k tomu, že soud k návrhu spoluvlastnictví 

zruší (případy, kdy spoluvlastnictví není k návrhu zrušeno, jsou ve zcela jasném nepoměru 

k těm, kdy návrhu na zrušení spoluvlastnictví je vyhověno), nebude tedy tím hlavním, zda 

dojde či nedojde ke zrušení spoluvlastnictví, ale to, jak bude spoluvlastnictví vypořádáno. 

„Zjednoduší-li se totiž rozhodovací mechanismus do té míry, že žalobce má nárok na náhradu 

nákladů řízení, pokud je spoluvlastnictví zrušeno, a to způsobem, který navrhoval, a žádná 

strana nemá nárok na náhradu nákladů řízení, pokud je spoluvlastnictví zrušeno, avšak jiným 

způsobem, než navrhoval žalobce, musí to v některých případech zákonitě poškozovat 

žalovaného. Mimo jiné by to totiž znamenalo, že ten ze spoluvlastníků, který stihne podat 

žalobu dříve, nenese prakticky žádné riziko v oblasti náhrady nákladů řízení. Naopak 

žalovaný, který mnohdy fakticky zaznamená úspěch, neboť prosadí vlastní způsob vypořádání 
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 Takovým řízením je např. řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění 

manželů. Žalobu může podat kterýkoli z účastníků právního vztahu. 
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 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp.zn. 22 Cdo 1655/2014 ze dne 13.8.2014. 
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spoluvlastnictví, s ohledem na shora popsaný princip v rovině nákladů řízení dosáhne 

maximálně toho, že jejich náhrada nebude přikázána žádné ze stran.“
244

  

Posun v rozhodování nastal i v rozhodnutí Nejvyššího soudu
245

, který uvedl, že sice 

předmětem sporu je i zrušení spoluvlastnictví, ale skutečný spor se nachází jinde, a to právě 

ve způsobu jeho vypořádání. A právě to, jak bude spoluvlastnictví vypořádáno, by se mělo 

promítnout do rozhodování o náhradě nákladů, do posuzování úspěšnosti ve věci. Soud by se 

tedy neomezoval při svém rozhodování pouze na to, kdo podal návrh na zrušení a zda došlo 

k vypořádání podle jeho návrhu, ale musel by se více zabývat skutečným úspěchem ve věci a 

nepřiznání nákladů řízení by se pak týkalo zpravidla jen případů, kdy by bylo spoluvlastnictví 

k návrhu zrušeno, ale soud by nevyhověl ani jedné ze stran, pokud jde o způsob jeho 

vypořádání.  

Není od věci na tomto místě podotknout, že jde-li o vedlejšího účastníka, tak ten i 

pokud jde o náklady řízení, sdílí osud účastníka, jehož podporuje. Toto pravidlo platí obecně 

pro shora uvedené, ale i pro následující. 

5.5.  Podmínky přistupující k pravidlům rozhodování o nákladech řízení 

K pravidlům, která se uplatňují při rozhodování o nákladech řízení, často přistupují i 

podmínky. 

 

5.5.1. Tzv. předžalobní upomínka 

Jednou z podmínek je: „Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má 

právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 

7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na 

poslední známou adresu výzvu k plnění.“
246

  

V soudním řízení vždy mohou nastat situace, u kterých je třeba zmírnit přísnou dikci 

podmínky pro přiznání náhrady nákladů. Jedná se o situace: „Jsou-li tu důvody hodné 

zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci 

přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 

nezaslal.“
247

 

                                                           
244

 K náhradě nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, JUDr. Jakub Celerýn, advokát, Mališ 
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 § 142a odst. 2 o.s.ř. 
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Jak již bylo zmíněno, shora citovaný § 142a o.s.ř. byl do občanského soudního řádu 

zaveden tzv. velkou exekuční novelou, která byla provedena zákonem č. 396/2012 Sb., 

s účinností od 1.1.2013. Změna byla vyvrcholením kritiky týkající se problému náhrady 

nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech, které byly často zahajovány formulářovou žalobou a 

které následně byly i předmětem exekuce. Hlavní myšlenkou ale nebyla ochrana dlužníků, jak 

by se mohlo třeba někomu zdát, ale to, aby nedocházelo k šikanózním návrhům a aby soudy 

nebyly zahlceny zbytečnými spory. „Hlavním smyslem povinné předžalobní upomínky podle 

§ 142 o.s.ř. je zajištění určité míry ochrany dlužníků před podáváním „šikanózních“ 

žalobních návrhů za situace, kdy žalovaný ani neví, že je nějaký dluh za ním evidován, a 

účelem podání žalobního návrhu je pouze navýšení pohledávky o část nákladů řízení za 

poskytnuté právní služby.“
248

  

Je nezpochybnitelné, že by si každý měl důsledně hlídat plnění všech svých povinností 

a nemělo by docházet k tomu, že opomene svoji povinnost splnit a bude čekat na upomínku, 

na základě které teprve svoji povinnost splní. To rozhodně ne. Ale v životě mohou nastat 

situace, kdy dlužník povinnost z omluvitelných i neomluvitelných důvodů nesplní. Ať již jde 

o hospitalizaci v nemocnici, stěhování, živelnou katastrofu, při které přijde o veškeré 

dokumenty či pouhé založení platebního příkazu. Stát se to může každému. Proto se 

domnívám, že je předžalobní upomínka dobrým institutem. Osobně si myslím, že by bylo 

lepší, když by věřitel primárně upozornil dlužníka běžnou upomínkou, např. skrze textovou 

zprávu, email, dopis apod., ke které se váží menší náklady a než až v předžalobní upomínce, 

ale to je již věc druhá.  

Pokud však věřitel nepřistoupí k „běžné“ upomínce, tak pro případ, že věřitel, resp. 

potencionální žalobce chce, aby mu byly přiznány náklady řízení, se před samotným podáním 

žalobního návrhu musí obrátit na dlužníka, resp. potencionálního žalovaného a vyzvat ho, aby 

svoji dlužnou povinnost splnil. Kdo své závazky neplní, nebude reagovat ani na předžalobní 

upomínku, ale část dlužníků si teprve s doručením této písemnosti uvědomí, že jsou s plněním 

v prodlení.  

Zavedením tohoto ustanovení se mělo mj. zabránit šikanózním návrhům. Aby ale na 

druhé straně nedocházelo k šikanóznímu jednání ze strany druhého účastníka, dlužníka, 

žalovaného, postačí, aby byla výzvy zaslána na adresu pro doručování
249

, nemusí již být 

doručena. Pokud by bylo důležité, aby byla výzva doručena, mohli by se dlužníci uchýlit 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 20 Co 17/2015-81 ze dne 28.5.2015. 
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 Doručování viz § 45 a násl. o.s.ř. 
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k tomu, že nebudou poštu přebírat a budou nekontaktní. Žalobci tedy bude postačovat, když 

prokáže, že minimálně sedm dnů před podáním žaloby předal výzvu k poštovní přepravě nebo 

odeslal prostřednictvím veřejné datové sítě, podle toho, jak je výzva zasílána. Mezi typy 

doručování bude patřit zaslání do datové schránky, na sdělenou elektronickou adresu, na 

adresu pro doručování prostřednictvím doručovacího orgánu, účastníka nebo jeho zástupce. 

Vzhledem k tomu, že věřitel často nemá přístup do Centrální evidence obyvatel, nemusí mu 

být známa aktuální doručovací adresa, proto věřiteli postačí, pokud pošle výzvu na poslední 

známou adresu dlužníka. Není tedy rozhodné, zda je výzva ve smyslu občanského soudního 

řádu nebo poštovního řádu doručena, postačí, že žalobce prokáže zaslání, a to například 

potvrzením o odeslání datové zprávy, podacím lístkem apod.  

Z uvedeného je zřejmé, že nová právní úprava dává šanci žalovanému, aby před 

zahájením samotného řízení splnil svoji povinnost a tím se vyhnul dalším nákladům, které by 

souvisely se soudním řízením. Tyto náklady, zvlášť je-li druhý účastník, žalobce, zastoupen 

advokátem, jsou v nezanedbatelné výši. Když k tomu ještě připočítáme náklady za případné 

exekuční řízení, jedná o citelnou „přirážku“ za to, že člověk opomněl splnit svoji povinnost. 

V tomto případě ale mluvím o osobách, které jsou kontaktní a chtějí svoje povinnosti plnit. Na 

tyto osoby také dopadala novela. Neměla a také nechrání dlužníky, kteří jsou nekontaktní, 

všemožně se vyhýbají svým povinnostem a snaží se je co nejvíce oddálit a řízení, zejména 

pak budoucí exekuci, zmařit. 

Jen pro úplnost poznamenán, že povinnost předžalobní upomínky se týká řízení, která 

jsou zahajována žalobou na plnění. Z logiky věci a dikce ustanovení používající termín 

žalobce a žalovaný, se tato povinnost nebude týkat řízení zahajovaných určovací žalobou, 

týkajících se statusových věcí podle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení 

zahajovaných i bez návrhu.  

Povinnost se však bude také týkat rozkazních řízení.
250

 „Předžalobní výzva má zamezit 

zbytečným sporům, nepochybně i těm, které by byly rozhodnuty ve zkráceném řízení, ať již 

rozkazním či směnečně rozkazním.“
251

 V rozkazním řízení se nekoná jednání, je vydáván 

(elektronický) platební nebo směnečný (šekový) rozkaz, kterým se rozhoduje i o nákladech 

řízení, neboť se jedná o konečné rozhodnutí. Není zde tedy prostor na dodatečné předkládání 
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 Tzv. běžných, elektronických a směnečných/šekových. 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 9 Cmo 430/2013-28 ze dne 20.11.2013. 
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důkazů o předžalobní upomínce či dokonce nějaké poučování
252

 o nutnosti předložení zaslání 

předžalobní výzvy žalovanému. Tato výzva a doklad o jejím zaslání tak musí být připojeny 

přímo k rozkazní žalobě, resp. návrhu na vydání (elektronického) platebního, směnečného 

(šekového) rozkazu. Nejsou-li připojeny, nelže žalobci náhradu nákladů v takovém případě 

přiznat.  

Pro případ, že by žalobce vyzval před zahájením řízení žalovaného ke splnění 

povinnosti, ale tuto skutečnost v řízení nedoložil, může následně brojit proti nákladovému 

rozhodnutí odvoláním. Samozřejmě to není ideální stav, žalobce by již v nalézacím řízení měl 

sám aktivně dokládat zaslání předžalobní upomínky, nestane-li se tak, může se ještě 

dodatečně domoci přiznání náhrady nákladů řízení.  

V takovém případě se ale může stát, že v souvislosti s odvolacím řízením vzniknout 

žalovanému náklady, v jeho případě v rámci odvolacího řízení zbytečně, a proto může 

odvolací soud přistoupit i k tomu, že uloží žalobci, aby žalovanému takové náklady uhradil. 

Žalobce, který je se svým odvoláním úspěšný a v odvolacím řízení se tak domůže nároku na 

náklady řízení, neboť dodatečně doložil existenci předžalobní upomínky a její zaslání 

žalovanému, může být za své jednání stižen tím, že mu odvolací soud uloží povinnost uhradit 

náklady odvolacího řízení žalovanému.
253

 

To, že nejsou náklady řízení přiznány v případě, že žalobce nezaslal žalovanému 

předžalobní upomínku, a to minimálně sedm dnů před podáním žaloby, se týká pouze řízení 

nalézacího. Toto pravidla se neuplatní u odvolacího řízení, kde je z povahy věci zřejmé, že už 

byl dlužník, žalovaný, s žalobním návrhem obeznámen.  

U předžalobní upomínky je ještě nutno rozlišovat, jestli se jedná o jednoduchou výzvu 

k plnění podle § 11 odst. 2 písm. h) advokátního tarifu, která sice splňuje náležitosti povinné 

předžalobní upomínky, ale za kterou náleží mimosmluvní odměna jen ve výši jedné poloviny. 

Proto chce-li advokát žalobce účtovat předžalobní výzvu jako jeden celý úkon, nevystačí si 

s jednoduchou výzvou k plnění, ale bude muset zaslat kvalifikovanou výzvu podle § 11 odst. 

1 písm. d) advokátního tarifu, která spočívá v tom, že jde sice také o výzvu k plnění, ale 

zároveň obsahuje alespoň základní skutkový a právní rozbor. 
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 Nadto dle usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 9 Cmo 170/2013-22 ze dne 11.7.2013 „Povinností soudu není 

žalobce poučit, že pro přiznání náhrady nákladů řízení musí žaloba obsahovat tvrzení o výzvě žalovanému 

k dobrovolnému splnění dluhu, kterou předpokládá ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř..“ 
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 Aplikace § 143 ve spojení s § 211 a 224 o.s.ř. 
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I pokud žalobce vůbec nezaslal žalovanému před podáním návrhu předžalobní 

upomínku, mohou nastat situace, kdy soud žalobci náhradu nákladů přizná. K tomu slouží 

druhý odstavec novelou zavedeného ustanovení, který působí jako určitý korektiv. Díky 

svému znění „jsou-li tu důvody zvláštního zřetele hodné“, má soud poměrně široký prostor 

pro výklad v každé situaci. Není-li doloženo zaslání předžalobní upomínky žalovanému, soud 

nemusí žalobci přiznat náhradu nákladů řízení vůbec, může mu přiznat pouze částečnou 

náhradu nebo i plnou náhradu nákladů. Vždy ale bude velmi důležité zdůvodnění, proč soud 

postupoval tak, jak postupoval, aby přiznaná výše nákladů řízení byla opřena o řádné soudní 

rozhodování založené na zvážení všech okolností případu. Mezi důvody zvláštního zřetele 

hodné, na základě kterých se může soud rozhodnout o přiznání náhrady nákladů řízení 

v případech, ve kterých by při mechanickém rozhodování automaticky přicházelo nepřiznání 

žádných nákladů.
254

 Mezi důvody zvláštního zřetele hodné budou patřit zejména důvody 

předcházející řízení. Není možné toto ustanovení použít na situaci, když žalobce vyzve 

žalovaného k plnění až po zahájení řízení. V takovém případě by se ztrácel smysl upomínky, 

která spočívá v preventivnosti, aby k řízení vůbec nedošlo a dlužník splnil mimosoudně.
255

 

S delší praxí při aplikaci novelou zavedeného ustanovení se i rozhodovací praxe částečně 

posunuje, a ne v každém případě, kdy nebyla zaslána budoucímu žalovanému předžalobní 

upomínka, nutně ztrácí žalobce právo na náhradu nákladů řízení. „... nýbrž je nezbytné 

přihlédnout i k dalším okolnostem konkrétní věci, zejména k povaze a výši uplatněné 

pohledávky, postoji dlužníka k následně uplatněné pohledávce, jakož i jeho reakci na zahájení 

řízení a doručení žaloby.“
256

 

5.6.  Výjimky z pravidel ovládajících rozhodování o nákladech řízení 

Vedle pravidel a souvisejících podmínek zná právní úprava i výjimky. Následující 

výjimka se váže k pravidlu zásady úspěchu ve věci. Podle této výjimky, upravené v § 143 

o.s.ř., tedy až v logické struktuře zákona po hlavních zásadách ovládajících rozhodování o 

nákladech řízení, totiž platí, že právo na náhradu nákladů řízení proti úspěšnému žalobci má 

dokonce i neúspěšný žalobce, a to za podmínky, že svým chováním nezavdal příčinu k podání 

návrhu na zahájení řízení. 
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 Výjimečné administrativní pochybení v souvislosti s nemocí advokáta, nevhodné chování žalovaného 

dlužníka v rozporu s dobrými mravy atd. 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 5 Cmo 368/2013-22 ze dne 19.11.2013: „Pokud má právní úprava 

daná ustanovením § 142a zamezit neúčelnému navyšování dlužné sumy o nákladů řízení, v žádném případě již 

vzniku nákladů řízení odvíjejících se od podané žaloby nezabrání zaslání výzvy žalovanému poté, co je již žaloba 

podání, a takovou dodatečnou výzvu k plnění nelze považovat za důvod zvláštního zřetele hodný, pro který může 

být výjimečně žalobci přiznána náhrada nákladů řízení bez předžalobní upomínky.“  
256

 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 4388/2013 ze dne 19.2.2015. 
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Toto ustanovení bylo za účinnosti starého občanského zákoníku
257

 užíváno za situace, 

kdy sice žalovaný neporušil žádnou svoji povinnost, ale přesto v řízení neuspěl, a to 

v souvislosti s žalobou o přivolení k výpovědi nájmu bytu ve smyslu § 711a odst. 1 písm. a) 

starého občanského zákoníku.
258

 Za účinnosti nového občanského zákoníku
259

 mohou 

přicházet v úvahu situace, kdy žalobce neporušil svoji povinnost nebo ji dokonce i porušil, ale 

následně se snažil porušení napravit či splnit řádně svoji povinnost před jejím porušením, ale 

nepodařilo se mu tak pouze z důvodů, které byly na straně žalobce.
260

 Také půjde o případy, 

kdy hmotné právo nepředpokládá jiný způsob řešení právního vztahu mezi účastníky řízení, 

ačkoliv žalovaný opět své povinnosti neporušil.
261

 

5.7.  Nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku 

Pro určité případy zákon sám stanovuje, kdy žádný účastník nemá právo na náhradu 

nákladů řízení podle jeho výsledku.
262

 Mezi ně patří případy, kdy bylo řízení skončeno 

smírem (za předpokladu, že v něm nebylo o náhradě nákladů nic jiného ujednáno) a dále pak, 

když bylo řízení zastaveno soudem.  

 

5.7.1. Smír 

První případ, skončení řízení smírem
263

, je v zásadě vítězstvím obou stran. A je vlastně 

i vítězstvím soudu, neboť ten má právě o smír usilovat.
264

 Soud usnesením schválí smír a ať je 

již jeho obsah jakýkoliv, tak soud rozhoduje o nákladech řízení tak, že na ně nemá žádný 

z účastníků nárok. Není vyloučené, aby si strany mezi sebou dojednaly i náhradu nákladů 

řízení, ale tato případná dohoda musí být součástí samotného smíru a stejně jako další 

ujednání, je předmětem schvalování soudu.  
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 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ze dne 26.2.1964. 
258

 „Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto případech:  

a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo 

sourozence;“ 
259

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3.2.2012. 
260

 Např. žalovaný chce vrátit finanční prostředky na bankovní účet, jehož číslo mu žalobce dal, který zároveň 

tuto možnost určil jako jedinou možnou pro splnění závazku, ale toto číslo je chybné, žalovanému se peněžní 

prostředky vrátí a z důvodu odcestování žalobce se žalovanému nedaří ho zkontaktovat, aby mohl povinnost 

splnit. Po návratu žalobce ten okamžitě podává návrh na zahájení řízení, aby následně vyšlo najevo, že žalovaný 

bez své viny nemohl plnit. Případně v případě již porušené povinnosti se žalovaný snaží věc vyřešit mimosoudní 

cestou, ale z důvodů, které váznou na straně žalobce, to není možné.  
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 Viz např. § 1143 občanského zákoníku: „Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, 

rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, 

rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků.“ 
262

 § 146 odst. 1 o.s.ř. 
263

 § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř. 
264

 § 100 odst. 1 o.s.ř.: „Jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc 

byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně.“ 
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Je otázkou, zda by nebylo vhodné, aby i v jiných případech mohlo mezi stranami 

sporu dojít k dohodě o nákladech řízení. Takováto dohoda by byla samozřejmě převzata do 

výroku konečného rozhodnutí. Soudu by tak odpadlo rozhodování o nákladech řízení, které je 

kolikrát velmi (nejen časově) náročné. 

 

5.7.2. Usnesení o zastavení 

Druhý případ, kdy právo na náhradu nákladů nevzniká, je situace upravená v § 146 

odst. 1 písm. b) o.s.ř., vztahující se na řízení, která byla zastavena.
265

 Toto ustanovení je však 

aplikováno pouze tehdy, není-li možné aplikovat § 146 odst. 2 o.s.ř.
266

, které dopadá v mnoha 

případech na zpětvzetí žaloby.
267

 Soud tedy bude primárně rozhodovat podle 146 odst. 2 

o.s.ř.
268

 a zjišťovat míru zavinění na zastavení řízení, kterou bude zkoumat výlučně z 

procesního hlediska, nikoliv z pohledu hmotného práva. Pokud zavinění nebude výlučné a 

jednoznačné, přistoupí soud k rozhodnutí podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř a nepřizná právo 

na náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků. Toto ustanovení zde bude jakési sběrné 

ustanovení pro případy, kdy není možné aplikovat § 146 odst. 2 o.s.ř., které je ovládáno 

zásadou tzv. procesního zavinění.
269

  

Je na soudu, aby zavinění zkoumal, neboť podle zjištění toho, kdo zavinil, že muselo 

být řízení zastaveno, bude stanovena povinnost k náhradě nákladů řízení. Mezi procesní 

zavinění patří např. nezaplacení soudního poplatku žalobcem, žalování subjektu, který ještě 
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 „Žádný z účastníků nemá právo na náhradu náklad řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno“. 
266

 „Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li 

však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen 

hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).“ 
267

 Zaviněný procesní úkon vedoucí k zastavení řízení, kdy je žalobce (nedošlo-li ke zpětvzetí výlučně pro 

chování žalovaného) povinen nahradit žalovanému vzniklé náklady. 
268

 Ale jak je uvedeno v nálezu Ústavního soudu sp.zn. ÚS 314/05 ze dne 18.4.2006: „Rozhodování o nákladech 

řízení je integrální součástí civilního řízení, rozhodnutí obecného soudu musí být s ohledem na konkrétní 

okolnosti odůvodněno způsobem, z něhož logicky a přesvědčivě vyplývají jeho právní závěry. V postupu 

spočívajícím v mechanické aplikaci ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. a pouhém formálním odkazu na ustanoven 

zákona lze spatřovat jisté prvky nahodilosti a libovůle, představující v konečném důsledku zásah do základního 

práva obsaženého v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“  
269

 Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 10 Cm 59/2008-164 ze dne 5.6.2012: „Při rozhodování o náhradě 

nákladů řízení v případech zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby platí pravidlo přednostního uplatněn speciálního 

ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. Zpětvzetí žaloby je třeba zásadně považovat za zaviněný procesní úkon vedoucí 

k zastavení k zastavení řízení, v jehož důsledku je žalobce povinen nahradit žalovanému vzniklé náklady (§ 146 

odst. 2, věta první o.s.ř.). Pouze v případech, kdy ke zpětvzetí dojde výlučně pro chování žalovaného, je tomu 

naopak (druhá věta téhož ustanovení). Soud tedy v podobných situacích vždy zkoumá míru procesního zavinění 

na zastavení řízení a jen tehdy, když je výlučné a jednoznačné, aplikuje druhý odstavec §146. Naopak – pokud 

zavinění jednoznačné není, rozhoduje podle obecného ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. (pozn. nyní písm. 

b)). 



85 
 

před podáním návrhu zanikl a žalobce tuto skutečnost mohl a měl vědět
270

, je podán nový 

návrh, ač již ve věci bylo rozhodnuto nebo byl již dříve podán stejný návrh apod.  

Mezi situace, kdy chybí procesní zavinění, bychom mohli zařadit např. situaci, kdy 

účastník ztratil způsobilost být účastníkem řízení po jeho zahájení a s ohledem na povahu věci 

nejde v řízení dále pokračovat, návrh je vzat zpět z důvodu smírného jednání účastníků apod.  

Jak již bylo uvedeno výše, soud se zabývá věcí pouze z procesního hlediska, 

hmotněprávní stránkou se zde nezabývá. K zastavení řízení bude docházet z důvodu zpětvzetí 

návrhu
271

, pro nedostatek podmínek řízení
272

, pro překážky postupu řízení
273

 či pro marné 

uplynutí lhůty pro podání návrhu na pokračování v řízení
274

, kdy jednotlivé důvody byly 

zmíněny výše.  

 

5.7.3. Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu 

Velmi časté bude zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu. Z procesního hlediska to 

bude vždy žalobce, kdo zaviní zastavení řízení, neboť to bude on, kdo bude fakticky brát 

žalobu zpět. I když však dojde ze strany žalobce ke zpětvzetí, nemusí to být nutně on, komu 

bude uložena povinnost k náhradě nákladů řízení. Výjimka je tady pro případ, kdy sice dojde 

ke zpětvzetí, ale dojde k němu pro chování žalovaného. Často to bude případ, kdy žalovaný 

splní po zahájení řízení a žalobcův nárok je tak uspokojený. V tomto případě musí vzít 

žalobce logicky žalobu zpět. Bylo by ale nespravedlivé, když by pro chování žalovaného vzal 

žalobce svoji žalobu zpět, a ještě mu byla stanovena povinnost k náhradě nákladů řízení.
275

 

Viníkem je v tomto případě právě žalovaný, a proto musí hradit náklady on. „K tomu, aby se 

při zpětvzetí žaloby nejednalo o procesní zavinění žalobce na zastavení řízení, musí být 

splněny obě podmínky, a to že žaloba byla podána důvodně a že ke zpětvzetí došlo pro 

chování žalovaného – jen tehdy, jsou-li zároveň splněny obě tyto podmínky, má žalobce 

právo, aby mu žalovaný nahradil náklady, které účelně vynaložil na uplatňování svého 

                                                           
270

 Je důležité ale zkoumat, zda účastník skutečně mohl a měl vědět. Ne všechny případy, například vztahující se 

právě k zániku druhého účastníka, jsou tak jednoznačné, aby se dalo bez dalšího říci, že před podáním návrhu 

podatel mohl, resp. měl vědět, že druhý účastník už nemá způsobilost být účastníkem, a že tak dojde k zastavení 

řízení.  
271

 § 96 o.s.ř. 
272

 § 104 o.s.ř 
273

 § 107 o.s.ř. 
274

 § 111 o.s.ř. 
275

 Nutno ale odlišovat situaci, kterou popisuje Vrchní soud ve svém usnesení sp.zn. 2 Cmo 373/95 ze dne 

9.9.1997: „Žalovaný, který v průběhu řízení uhradil žalovanou pohledávku, má proti žalobci právo na náhradu 

nákladů řízení, které mu vznikly prodlením žalobce se zpětvzetím žaloby (§ 147 odst. 1 o.s.ř.). 
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práva.“
276

 Na tomto místě nutno poznamenat, že není rozhodné, zda tvrzené právo žalobci 

skutečně svědčilo. Rozhodné bude pouze to, že žalovaný svým chováním nárok žalobce 

uspokojil.  

Zpravidla se soud, pokud to již není obsaženo v samotném zpětvzetí, dotáže žalobce, 

zda pro případ zastavení řízení požaduje přiznání náhrady nákladů řízení a v jaké výši mu 

vznikly. Nezřídka dochází k tomu, že žalovaný uhradí žalobci celou dlužnou částku včetně 

nákladů řízení. V takovém případě by již nebylo účelné, aby soud náklady přiznával. Pokud 

tedy žalobce výslovně sdělí, že nepožaduje náhradu nákladů řízení, pak soud rozhodne podle 

ustanovení § 146 odst. 2, věta druhá o.s.ř., a to a contrario, že žádný z účastníků nemá nárok 

na náhradu nákladů řízení. Pokud by se soud žalobce nedotázal a ten ve svém zpětvzetí ničeho 

neuvedl, pak by soud měl přiznat žalobci nárok na náhradu nákladů řízení od žalovaného. 

Není povinností soudu, aby v takovém případě zkoumal, zda žalovaný uhradil současně i 

náklady řízení. Soud rozhoduje o nákladech řízení v rozhodnutí, kterým řízení končí, proto 

musí o nákladech nějakým způsobem rozhodnout. Nemá-li dostatečné údaje o tom, zda a 

v jaké výši byly náklady uhrazeny, pak rozhodne o jejich náhradě právě v rozhodnutí, kterým 

se řízení končí.  

Další případ nastává za situace, odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení 

řízení.
277

 V takovém případě je zavinění na straně žalobce nebo jiného navrhovatele zcela 

nepochybné a tento je tak povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady, pokud jim 

nějaké vznikly.  

5.8. Zásada odpovědnosti za zavinění 

Soud v řízení nerozhoduje o nákladech jen podle výsledku řízení. Rozhoduje i o 

dalších nákladech, a to takových, které by jinak nebyly vznikly, ale účastníci nebo jejich 

zástupci je způsobili svým zaviněním nebo tyto náklady vznikly náhodou, která se jim 

přihodila.
278

 O těchto nákladech rozhoduje soud samostatně, vychází ze zásady odpovědnosti 

za zavinění nebo za náhodu a hovoří se o tzv. separaci nákladů řízení.
279

 Svou povahou se 

jedná o zákonné ustanovení, které směřuje zejména proti nepoctivým účastníkům řízení či 

jejich zástupcům
280

, kteří svým chování oddalují ukončení řízení
281

, neplní své procesní 
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 Usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Cdo 170/2015 ze dne 9.9.2015. 
277

 § 146 odst. 3 o.s.ř. 
278

 § 147 o.s.ř. 
279

 Nárok na náhradu těchto nákladů není závislý na výsledků řízení a zároveň nejsou součástí celkových 

nákladů. 
280

 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 2352/2000 ze dne 27.11.2001. 
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povinnosti apod. V této souvislosti Ústavní soud shrnul: „Obecně platí, že náhradu nákladů 

sporného řízení ovládá zásada úspěchu ve věci, která je doplněna zásadou zavinění. Smyslem 

využití zásady zavinění je sankční náhrada nákladů řízení, které by při jeho řádném průběhu 

nevznikly, uložená rozhodnutím soudu tomu, kde jejich vznik zavinil nebo jemuž se přihodila 

náhoda, která je vyvolal (viz § 146 odst. 2, § 147 a § 148 odst. 2 o.s.ř.) K tomu Ústavní soud 

dodává, že v takových případech nelze interpretovat použitý termín „zavinění“ v doslovném 

jazykovém smyslu, ale ve vztahu k příčinné souvislosti, v němž příčinou je chování účastníka 

řízení (tedy i jeho projev vůle spočívající ve zpětvzetí návrhu), eventuálně též náhoda, a 

důsledkem je vznik nákladů druhého (dalšího účastníka).“ 
282

  

Primárně je důležité zkoumat, zda je tu skutečně příčinná souvislost mezi zaviněním či 

náhodou na straně účastníka nebo jeho zástupce a náklady na straně dalších účastníků, které 

by jim jinak nevznikly. Za zavinění bude v tomto smyslu považováno porušení procesních 

povinností účastníka nebo zástupce, mezi které patří nedostavení se k jednání či místnímu 

ohledání, u kterého byla účast nutná, pozdní omluva z jednání
283

 atd. Pokud jde o náhodu, 

nezaviněnou příčinu zmaření úkonu, nepředvídanou událost
284

, tak i zde platí, že pokud 

ostatní účastníci museli marně vynaložit náklady a důsledkem náhody či nepředvídané 

události došlo ke zmaření úkonu, tak na ostatních účastnících nelze požadovat, aby tyto 

náklady nesli sami. Soud odděleně rozhodne o povinnosti účastníka takové náklady uhradit.  

Pořád platí, že soud ale přizná pouze náklady, které byly potřebné k účelnému 

uplatnění práva a které účastník skutečně vynaložil a jejichž účel byl zaviněním či náhodou na 

straně druhého účastníka zmařen. Jde tedy o náklady, které takto vznikly a byly tedy 

vynaloženy zbytečně. O separaci nákladů rozhoduje soud usnesením zpravidla ihned poté, co 

vznikly, ale to pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro rozhodnutí. 

Soud musí mít existenci a výši nákladů prokázanou. Bude na účastnících, o jejichž 

                                                                                                                                                                                     
281

 Dle usnesení Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2502/10 ze dne 7.9.2010 lze námitku věcné nepříslušnosti 

opožděně uplatněnou až při jednání, ač ji bylo možné vznést ve vyjádření k žalobě, považovat za důvod pro 

separaci nákladů. 
282

 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 563/01 ze dne 1.4.2003. 
283

 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 12 Cmo 200/2013-131 ze dne 12.8.2013: „Základním předpokladem 

pro vyhovění návrhu na odročení nařízeného jednání je včasná žádost účastníka s uvedením a doložením 

důvodu, pro který odročení žádá; jak tento návrh, tak i důvod odročení musí být ve spisu doloženy s takovým 

časovým předstihem, aby soud měl všechny podklady pro posouzení, zda jsou splněny zákonné předpoklady 

odročení, a mohl o návrhu rozhodnout. Návrh došlý z datové schránky advokáta do datové schránky soudu den 

před nařízeným jednáním za včasný považovat zásadně nelze a je-li v důsledku takto opožděné omluvy jednání 

zmařeno a vzniknou-li v souvislosti s tím ostatním účastníkům náklady, lze takové chování považovat za zavinění, 

v důsledku něhož vzniká o odročení žádajícímu účastníkovi povinnost separované náklady řízení nahradit.“ 
284

 Např. náhlá nemoc, zranění, technická závada na dopravním prostředku atp. 
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vynaložené náklady jde, aby tyto náklady prokázaly. Pokud o separaci nákladů nerozhodne 

soud ihned, tak o nich může rozhodnout ještě následně v konečném rozhodnutí.  

Pokud jde o osoby zúčastněné na řízení, konkrétně svědky – fyzické osoby, které mají 

vypovídat o okolnostech, týkajících se právnické osoby a nastalých v době, kdy byly jejím 

statutárním orgánem nebo členem tohoto orgánu (v řízení, jehož účastníkem je tato právnická 

osoba), znalce, tlumočníky a další osoby, které měly při dokazování nějakou povinnost, tak 

těmto všem může soud uložit, aby nahradili účastníkům (případně vedlejším účastníkům) 

náklady, které by nebyly vznikly, kdyby nebylo jejich zavinění.
285

 U vyjmenovaných osob 

může dojít k uložení povinnosti opravdu jen z důvodu jejich zavinění, ale nikoliv pro náhodu.   

5.9.  Náklady státu 

Jsou náklady, které v řízení nese stát. Tyto náklady jsem zmínila okrajově už 

v předchozích částech práce. Jedná se zejména o znalečné, tlumočné a překlady listin. Ovšem 

i na takové náklady má stát vůči účastníkům nárok, pokud je hradil. Je to logickým 

důsledkem, neboť tyto náklady vznikají v souvislosti s uplatněním či bráněním práva 

účastníků, jsou vynakládány v jejich zájmu. To vše ale pouze za situace, že zde nejsou 

předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.
286

 Soud tak rozhoduje o povinnosti 

k náhradě nákladů státu, že se státu náhrada nepřiznává. Nepřenáší se automaticky povinnost 

na úspěšného účastníka, a stát tak nadále náklady nese sám. Stejně, tj. nepřiznat státu právo na 

náhradu nákladů řízení, platí pro případ, kdy by sice byly splněny podmínky, aby jednomu 

z účastníků byla povinnost stanovena, ale soud se rozhodl aplikovat tzv. moderační právo 

soudu podle § 150 o.s.ř.
287

 

To, který z účastníků bude povinen nahradit státu náklady, bude záviset od výsledku 

řízení, tedy uplatní se zásada úspěchu ve věci.
288

 Soud bude zároveň přiznávat státu jen ty 

náklady, které nejsou kryty zálohami na důkazy ve smyslu § 141 odst. 1 o.s.ř. Spotřebovaná 
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 § 147 odst. 2 o.s.ř. 
286

 § 148 odst. 1 o.s.ř. 
287

 Rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 221/04 ze dne 13.10.2005: „Rozhodnutí, kterým se stěžovateli 

přikazuje úhrada nákladů státu, jejichž vynaložení svým jednáním nevyvolal, přičemž navíc stěžovatel měl 

v řízení plný úspěch, se tedy v této souvislosti jeví jako neústavní zásad do základního práva stěžovatele na 

spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) a zároveň i jako neústavní zásad do vlastnického práva stěžovatele (čl. 

11 odst. 1 Listiny). Je vyloučeno, aby soud zavázal zcela úspěšného účastníka sporu zaplatit státu, byť i jen 

zčásti, náklady řízení státem vynaložené. Pakliže měl odvolací soud za to, že by nebylo spravedlivé zavázat 

podlehnuvšího žalobce k úplné náhradě státem zálohovaných nákladů řízení, nic mu nebránilo, aby státu tyto 

náklady nepřiznal při aplikaci ust. § 150 o.s.ř.“  
288

 Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 221/04 ze dne 13.10.2005: „...je však vyloučeno, aby soud zavázal zcela 

úspěšného účastníka sporu zaplatit státu, byť i jen zčásti, náklady řízení státem vynaložené. Pakliže měl odvolací 

soud za to, že nebylo spravedlivé zavázat podlehnuvšího žalobce k úplné náhradě státem zálohovaných nákladů 

řízení, nic mu nebránilo, aby státu tyto náklady nepřiznal při aplikaci ustanovení § 150 o.s.ř.“ 
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záloha zaplacená účastníkem se zahrnuje do účastníkem placených nákladů, které se hradí 

podle úspěchu ve věci.  

O povinnosti k náhradě nákladů státu je soudem rozhodováno v konečném rozhodnutí, 

kdy musí do odůvodnění uvést důvody, pro které účastníku náhradu uložil. Pokud soud 

neuloží žádnému z účastníků povinnost k náhradě nákladů státu, nemusí toto rozhodnutí do 

výrokové části vůbec zahrnout, pokud se o něm alespoň zmíní v odůvodnění. I v tomto 

případě je přípustné odvolání do rozhodnutí o náhradě nákladů státu, nikoliv ale ze strany 

státu, kterému není rozhodnutí ani doručováno.  

Pro případ, že je řízení skončeno smírem, je třeba i v takovém případě rozhodnout o 

náhradě nákladů řízení placených státem, pokud nějaké vznikly. Tato povinnost nemůže být 

předmětem smíru, proto je o ni rozhodováno podle výsledku řízení, a to tak, že je porovnáván 

uplatněný nárok žalobce s tím, jak byl uspokojen v rámci smíru. Pokud je určení poměru 

obtížné, soud může v zásadě rozhodnout tak, že uloží povinnost rovnoměrně. Stejně tak 

v případě, kdy je řízení zastaveno. Soud bude vycházet z toho, jak v daném případě bylo 

rozhodnuto o nákladech řízení mezi účastníky a pro případ, kdy soud rozhodl, že žádný 

z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, povinnost k náhradě nákladů rovnoměrně 

rozdělí. 

Zajímavou právní úpravu vztahující se k nákladům placeným státem nalezneme v § 

148 odst. 3 o.s.ř., který uvádí, že „U pohledávek státu vzniklých z důvodu práva na náhradu 

nákladů řízení vůči osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 ve výši státem placených nákladů 

řízení se úrok z prodlení nevyměřuje.“ Tato úprava má přispět k lepší vymahatelnosti 

pohledávek v oblasti justice. Soud v takovém případě volí postup stanovený daňovým řádem.  

Pro případ, kdy je úspěšný účastník zastoupen advokátem, tak přisouzená náhrada 

nákladů řízení je placena neúspěšným účastníkem právě advokátovi.
289

 Pro případ, kdy je 

úspěšný účastník zastoupen ustanoveným advokátem, tak přisouzená náhrada nákladů řízení 

je placena neúspěšným účastníkem státu
290

, a to náhrada hotových výdajů advokáta a odměna 

za zastupování.
291

  

 

                                                           
289

 § 149 odst. 1 o.s.ř. 
290

 Dalo by se říci, že klientem zde není účastník, ale soud, který tím, že ustanovil účastníku zástupce, plní jednu 

ze svých povinností, a to zajištění rovného postavení účastníků před soudem. 
291

 § 149 odst. 2 o.s.ř. 



90 
 

5.10. Moderační právo soudu 

Při rozhodování soudu o nákladech řízení nastávají i takové situace, kdy by užití 

zásady úspěchu ve věci a zásady zavinění vedlo k nepřiměřeným tvrdostem. Proto zákon 

přichází s tzv. moderačním – zmírňovacím nákladovým právem soudu. Toto právo se ale 

uplatní v případě nákladů, jež byly vynaloženy účelně.
292

  

Uvedené právo by ale mělo být soudem využíváno s rozmyslem, jako výjimka, a 

nikoliv v každém případě, kdy soudu přijde povinnost k náhradě, kterou by měl neúspěšné 

straně, uložil, příliš tvrdá. Nemělo by rozhodně docházet k jeho nadužívání či dokonce 

zneužívání. Soud by měl před užitím moderačního práva brát v potaz i další účastníky řízení, 

zejména pak toho, který by jinak měl právo na náhradu nákladů řízení.
293

 Zpravidla nemá ani 

takový účastník žádný podíl na okolnostech, pro které se soud rozhodne neuložit povinnost 

k náhradě nákladů řízení a je tak svým způsobem rozhodnutím soudu, resp. použitím 

moderačního práva bit.  

Je na soudu, aby zkoumal všechny okolnosti věci.
294

 Okolnosti musejí být vždy 

posuzovány v každé jednotlivé věci a soud musí konkrétně a podrobně vysvětlit důvody
295

, 

které ho vedly právě k použití moderačního práva. Užitím moderačního práva se opakovaně 

zabýval i Ústavní soud, kdy v jednom z jeho nálezů shrnul užití tohoto právo, a to sp.zn. I. ÚS 

191/06 ze dne 13.9.2006: „Podle ust. § 150 o.s.ř. soud může výjimečně, jsou-li tu důvody 

hodné zvláštního zřetele, náhradu nákladů zcela nebo z části nepřiznat. Ústavní soud ve svých 

rozhodnutích opakovaně zaujal stanovisko, že úvahu soudu, zda se jedná o výjimečný případ a 

zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, musí vycházet z posouzení všech okolností 

                                                           
292

 Usnesení Městského soudu v Praze sp.zn. 93 Co 53/2014 ze dne 27.3.2014: „Účastníci v průběhu řízení 

nesou (platí) náklady řízení sami (§ 140 odst. 1 o.s.ř.), přičemž po skončení řízení mají podle jeho výsledku vůči 

sobě navzájem právo na náhradu pouze těch nákladů, které byly účelně vynaloženy. U neúčelných nákladů právo 

na náhradu vůbec nevzniká, není proto zapotřebí aplikace § 150 o.s.ř., jehož smyslem je zohlednit jiné, 

výjimečné okolnosti spočívající zejména v povaze věci či poměrech účastníků, pro něž by bylo nespravedlivé 

realizovat (zákonné) právo na náhradu nákladů řízení.“ 
293

 Rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 401/06 ze dne 26.10.2006: „Obecně platí, že náhradu nákladů 

sporného řízení ovládá zásada úspěchu ve věci. Ustanovení § 150 o.s.ř., zakládající diskreční oprávnění soudu, 

nelze považovat za předpis, který by zakládal zcela volnou diskreci soudu (ve smyslu libovůle), nýbrž jde o 

ustanovení, podle něhož je soud povinen zkoumat, zda ve věci neexistují zvláštní okolnosti, k nimž je třeba při 

stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení výjimečně přihlédnout. Ustanovení § 150 o.s.ř. proto nelze 

vykládat tak, že lze kdykoliv bez ohledu na základní zásady rozhodování o nákladech řízení nepřiznat náhradu 

nákladů úspěšnému účastníkovi řízení.“ 
294

 Zejména pak osobní, majetkové, sociální, zdravotní a další poměry na straně všech účastníků. Dále pak 

poměry vedoucí k uplatnění nároku, postroj a chování účastníků během celého řízení apod.  
295

 Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 1526/12 ze dne 19.2.2013: „Zdůrazňuje-li ustanovení § 150 o.s.ř. 

výjimečnost nepřiznání náhrady nákladů řízení, okolnosti zvláštního zřetele hodné a možnost nepřiznat náhradu 

i z části, pak absence odůvodnění použití výjimky je extrémním pochybením, které přesahuje rovinu 

podústavního práva. Klasická právní zásada (exceptiones non sunt extendendae) vyžaduje, aby výjimky nebyly 

interpretovány rozšiřujícím způsobem a aby jejich použití bylo vždy náležitě odůvodněno.“ 
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konkrétní věci (typicky majetkové a sociální poměry účastníků řízení). Musí také rozhodnutí 

v řádně a přesvědčivě odůvodnit. V postupu, který není odpovídajícím způsobem vysvětlen, lze 

spatřovat jisté prvky libovůle a nahodilosti (viz např. nález sp.zn. III. ÚS 727/2000). 

Ustanovení § 150 o.s.ř. má sloužit k odstranění nepřiměřené tvrdosti, tedy jinými slovy 

k dosažení spravedlnosti pro účastníky řízení. Pokud je aplikováno, aniž by všechny 

relevantní důvody pro takový postup byly zjišťovány a posuzovány, jde o postup libovolný, 

který je způsobilý zasáhnout do základního práva na spravedlivé řízení podle čl. 36 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod (srov. např. nález sp.zn. II. ÚS 237/05).“ 

Mezi důvody, pro které bude soud rozhodovat tak, že nepřizná náhradu nákladů řízení 

podle moderačního práva, patří řízení tzv. iudicium duplex
296

, morální a zdravotní důvody, 

nepříznivá sociální situace nastalá bez přičinění účastníka, fatálnost dopadu uložené 

povinnosti k náhradě nákladů řízení v plné výši, vzorné chování účastníka v průběhu řízení, 

rozhodování o excindační žalobě v exekučním řízení, kterou podá třetí osoba proti 

oprávněnému, jenž však nijak nezavinil „zabavení“ věci nepatřící povinnému v exekuci.
297

 

Jen na okraj poznamenáno, soud může s odkazem na § 160 odst. 1 o.s.ř. rozhodnout 

nejen o úplném nepřiznání náhrady nákladů řízení, ale i pouze o částečné náhradě nákladů 

řízení, stanovit delší než třídenní lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit náklady řízení nebo 

svolit k jejich zaplacení ve splátkách. 

Moderační právo soudu je dobrá věc, ale klade poměrně velké nároky na soudy. Je 

třeba, jak bylo uvedeno výše, aby v těchto případech došlo k preciznímu odůvodnění 

rozhodnutí. Nestačí pouhé obecné zdůvodnění, že se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, 

ale je třeba daný případ náležitě rozebrat a rozhodnutí soudu odůvodnit. Zároveň by i při 

uplatňování moderačního práva nemělo být zapomínáno na nutnost naplnění zásady 

                                                           
296

 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1441/2011 ze dne 22.9.2011: „Lze proto uzavřít, že rovněž v řízení o 

vypořádání společného jmění manželů je rozhodování o náhradě nákladů řízení ovládáno zásadou úspěchu ve 

věci (§ 142 o.s.ř.). Toto základní pravidlo lze v konkrétním případě korigovat buď nepřiznáním náhrady nákladů 

řízení žádnému z účastníků, jsou-li pro takový závěr dány důvody hodné zvláštního zřetele (§ 150 o.s.ř.), nebo 

přiznáním náhrady nákladů řízení neúspěšnému žalovanému, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání 

žaloby o vypořádání společného jmění manželů (§ 143 o.s.ř.)“ 
297

 Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 292/07 ze dne 9.6.2009: „Ustanovení § 150 o.s.ř. v rámci rozhodování 

o náhradě nákladů řízení ve sporech o tzv. excindačních (vylučovacích) žalobách podle § 267 o.s.ř. proto může 

nabýt významu, že jím lze řešit situace, v nichž je nespravedlivé, aby oprávněný (věřitel), který v předchozích 

řízeních osvědčil, že důvodně hájil svá porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, a který nyní 

žádá výkon příslušného rozhodnutí, byl povinován k zaplacení náhrady nákladů řízení vůči osobě, která proti 

němu ve sporu o tzv. excindační žalobě byla úspěšná. Tento závěr platí však pouze za předpokladu, že věřitel 

vznik nákladů řízení úspěšné straně nezavinil.“  
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předvídatelnosti soudního rozhodnutí.
298

 Účastníci, zejména pak ti, v jejichž neprospěch má 

soud v úmyslu moderační právo využít, by měli mít možnost se k tomu předem vyjádřit. 

Ústavní soud opakovaně ve svých nálezech dovodil povinnost soudu vytvořit pro účastníky 

řízení procesní prostor k tomu, aby se vyjádřili i k eventuálnímu uplatnění moderačního práva 

podle § 150 o.s.ř., povinnost soudu vypořádat se s tvrzeními účastníků, a to bez ohledu na to, 

zda soud k použití moderace přistoupí nebo ne. „Součástí práva na spravedlivý proces je 

vytvoření prostoru pro to, aby účastník řízení mohl účinně uplatňovat námitky a argumenty, 

které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí v rozhodnutí náležitě 

vypořádat. Tento požadavek (vyplývající v obecné rovině z práva na fair proces) je třeba 

uplatnit též při rozhodování o náhradě nákladů řízení, které je integrální součástí soudního 

řízení jako celku. Jinak řečeno, z práva na spravedlivý proces vyplývá povinnost soudu 

vytvořit pro účastníky řízení procesní prostor k tomu, aby se vyjádřili i k eventuálnímu 

uplatnění moderačního práva podle § 150 o.s.ř., pokud obecný soud takový postup případně 

zvažuje, a vznášeli případná tvrzení či důkazní návrhy, které by mohly aplikaci tohoto 

ustanovení ovlivnit.)
299

. Výrok rozhodnutí při použití moderačního práva bude specifický 

v tom, že stanoví, komu se náhrada nákladů nepřizná
300

, a nikoliv že žádný z účastníků nemá 

právo na náhradu nákladů řízení.  

Moderační právo je tu i jakýmsi motivačním prvkem pro případ mediace. Zákon totiž 

stanoví: „Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného 

důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně 

náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.“
301

  

Soud tak toto právo může použít pro případ, kdy je účastník ve věci (částečně) 

úspěšný, ale odmítl setkání s mediátorem, tj. nebyla zde ochota a vůle konstruktivně jednat za 

účelem dosažení smíru. Pokud zde není vážný důvod, pro který odmítne účastník setkání 

s mediátorem, v zásadě by neměl mít právo na náhradu nákladů řízení. Pokud však jde o 

samotné nařízení mediace, tak je povinností účastníka rozhodnutí soudu respektovat, ale 

k mediátorovi jej nelze předvést.
302

 Lze si představit jako donucovací prostředek ukládání 
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 Viz např. nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 2801/11 ze dne 10.12.2013 ve vztahu k odměně advokáta 

ustanoveného ex offo. 
299

 Nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 338/06 ze dne 21.11.2008, nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 1378/07 

ze dne 31.10.2007, nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 828/06 ze dne 6.2.2007. 
300

 Např. „Žalobci se náhrada nákladů nepřiznává.“ 
301

 § 150 o.s.ř. 
302

 § 52 o.s.ř. 
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pořádkových pokut
303

, ale to postrádá smysl, neboť jednání před mediátorem má vést ke 

smírnému vyřešení sporu, což je vyloučeno, pokud by k účasti byl jeden z účastníků 

donucovacími prvky ze strany soudu donucen. 

 

5.11. Nároky na rozhodnutí o nákladech řízení 

Rozhodování o nákladech řízení je nedílnou a velmi důležitou součástí celé 

rozhodovací praxe soudu. Bohužel v praxi dochází k vydávání i takových rozhodnutí, která 

neobsahují dostatečné odůvodnění nákladových výroků. Požadavek náležitého odůvodnění 

rozsudku, který je stanoven v § 157 odst. 2 o.s.ř.
304

, resp. odůvodnění usnesení v § 167 odst. 2 

o.s.ř.
305

, se vztahuje i na odůvodnění nákladových výroků Nejsou-li dodržena zákonem 

stanovená kritéria pro odůvodnění rozhodnutí o nákladech řízení, nelze v odvolacím řízení 

taková rozhodnutí přezkoumat.
306

 Rozhodnutí soudu o nákladech řízení proto musí obsahovat 

určité, srozumitelné a v neposlední řadě věcné odůvodnění. Proto je nezbytné, aby se 

rozhodování o nákladech řízení věnovalo stejné pozornosti jako v případě rozhodování o 

meritu věci. 
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 § 53 o.s.ř. 
304

 „Není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z 

jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti 

má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení 

důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní 

stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby 

odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v 

souladu s vyhlášeným odůvodněním.“ 
305

 „Není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.“ 
306

 Viz Vrcha, A. Několik poznámek k rozhodování o nákladech řízení (zejména před soudy prvního stupně, 

Soudní rozhledy 7/2002, s. 237. 
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6. Náklady řízení v nesporných řízeních 

Na závěr práce bych se jen okrajově ráda zmínila o náhradě nákladů řízení nesporného 

řízení. Občanský soudní řád je v takovém případě pouze subsidiárním předpisem, a to 

k zákonu č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro řízení nesporné platí zásada zájmová stejně jako je tomu u řízení sporného. Tedy 

ten, kdo procesní úkon činí nebo v jehož zájmu se činí, má povinnost platit náklady tím 

vzniklé. V případě nesporných řízení nebude ale povinnost platit soudní poplatek tak častá 

jako je to u řízení sporných, ale bude třeba vždy dávat pozor, zda dané řízení nepatří mezi ty, 

které jsou osvobozené od soudních poplatků.
307

 

Pokud jde o náhradu nákladů, tak ta v případě nesporných řízení může být přiznána, 

pokud to odůvodňují okolnosti případu. Přiznání náhrady nákladů řízení podle výsledku řízení 

však nepřichází v úvahu u řízení, která mohou být zahájena i bez návrhu a ve statusových 

věcech manželských a partnerských.
308

 

Vedle zásady zájmové se v nesporných řízeních může uplatnit i zásada zavinění. 
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 § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. 
308

 § 23 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
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Závěr 

V této práci jsem popsala jednotlivé náklady řízení a rozhodování soudu o jejich 

přiznání či nepřiznání. Pro soudce a další osoby na rozhodování zúčastněné je nezbytné, aby 

se za pomoci právní úpravy, rozhodovací praxe a judikatury v majoritním objemu případů 

dobrali kvalitního a spravedlivého rozhodnutí. Je nezbytné, aby i rozhodování o nákladech 

řízení byla věnována patřičná pozornost a nebylo jen jakýmsi doplňkem rozhodnutí o meritu 

věci. Výrok o nákladech řízení může mít na účastníky řízení nemalý dopad a touto prací jsem 

se snažila ukázat, že skutečně nejde jen o doplňkové rozhodnutí, se kterým je soudce hned 

hotov, ale že i za výrokem o nákladech řízení se skrývá (nebo by alespoň měla) spousta práce, 

která je stejně odborná a náročná jako ta, která se skrývá za výrokem ve věci samé.  

S minimální znalostí soudního prostředí, a to pouze z pozice veřejnosti, kdy jsem se za 

doby právní praxe zúčastnila několika málo jednání, si dovolím nastínit, jak danou 

problematiku vidím já osobně, aniž bych chtěla jakkoliv znevážit činnost soudců či se jich 

jakkoliv dotknout, neboť k této právnické profesi chovám velkou úctu a respekt. Domnívám 

se, že při existenci opravných prostředků se někteří soudci soudů prvního stupně zaměřují na 

rozhodnutí ve věci samé a otázku nákladů řeší již jen jako podružnou záležitost. Ne tak, že by 

úplně rezignovali na otázku nákladů řízení a nákladový výrok řešili za pochodu, těsně před 

vstupem do jednací síně, ale nevěnují mu takovou pozornost, jakou by si, dle mého názoru, 

zasloužil. Vedle tohoto stavu, který se nachází někde uprostřed, se můžeme setkat se dvěma 

extrémy v podobě soudního rozhodování o nákladech řízení. Prvním z nich je, že je 

problematice nákladů řízení věnována naprosto minimální pozornost. Je o nich rozhodnuto 

jen proto, že nákladový výrok nesmí chybět, ale soudce se jím více méně vůbec nezabývá 

s tím, že když s nákladovým výrokem nebudou účastníci spokojeni, mohou se bránit 

odvoláním. Druhým extrémem pak je situace, kdy má soudce při rozhodování o nákladech 

také na paměti, že účastníkům svědčí možnost podat odvolání.  Z tohoto důvodu si dovolí být 

kreativní, zcela zásadně vybočit z rozhodovací praxe a zkusit rozhodnout po svém. Je zřejmé, 

že ani jeden z extrémů, který jsem popsala, není bez dalšího v pořádku. 

Je mi samozřejmě jasné, že daná situace je o to složitější, o kolik větší nápad věci ten 

který soudce má. Jiné je to v případě, kdy má soudce na rozhodování dostatek času a může se 

dostatečně věnovat právě i rozhodování o nákladech řízení. Ve většině případů jsou ale soudci 

tlačeni nedostatkem času, musí dělat kompromisy, a pokud časový prostor skutečně není, 

věnovat více času rozhodnutí ve věci samé. Kolikrát jsou součástí rozhodování i složitější 

matematické operace a výpočet může být zdlouhavý a vyčerpávající. Právní systémy 
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umožňující výpočet nákladů řízení jsou sice přínosnými pomocníky, ale bez dalšího rozhodně 

neřeší daný problém. Neustálé posilování soudní soustavy o nové soudce vidím jako důležité 

nejen z toho důvodu, aby se zrychlilo vyřizování věcí, ale aby se i více zkvalitnila rozhodnutí 

v části týkající se právě nákladů řízení. Věřím, že toto by mohlo nastat právě v případě, kdy 

by soudci měli na rozhodování dostatek času, a i za pomoci svých asistentů a vyšších 

soudních úředníků vydávali rozhodnutí, která budou kvalitní nejen ve výroku ve věci samé, 

ale i v tom nákladovém. 

Pro udržení standardu rozhodování a ještě lépe jeho zvýšení, vidím jako nezbytné, aby 

soudní moc zůstala i nadále „zpoplatněná“. Bylo-li by soudní řízení prosto jakýchkoli 

nákladů, zvyšovalo by se riziko zbytečného a svévolného souzení, tzv. sudičství. Na druhou 

stranu je ale nezbytné, aby i přes výdaje spojené s přístupem k soudu bylo zajištěno právo na 

soudní ochranu, které patří mez tzv. základní, resp. ústavní práva. Z tohoto důvodu musí být 

výše a rozsah zpoplatnění stanoven velmi pečlivě. Zároveň je dobré, pokud v právní úpravě 

nedochází k častým změnám a právní úprava je stabilní. Tyto požadavky, dle mého názoru, 

byly v případě české právní úpravy splněny.  

U problematiky soudních poplatků, resp. jejich výše, mám však jisté pochybnosti o 

jejich správném, resp. účelném nastavení. A to zejména pokud jde o návrh na zahájení 

občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a návrh na vydání 

elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění.
309

 V těchto případech 

je soudní poplatek stanoven pevnou částkou v případě peněžitého plnění do 20.000,- Kč
310

 a 

v případě peněžitého plnění překračujícího tuto hranici, určitým procentem (5%, resp. 4% 

v případě návrh na vydání elektronického platebního rozkazu) z jeho výše.
311

 V kapitole 2.3.2. 

uvádím, že soudní poplatky mají funkci regulační, fiskální a motivační. Uvedené stanovení 

výše soudního poplatku dle mého názoru splňuje požadavek, aby nebyly podávány návrhy na 

zahájení řízení zcela neuváženě, a aby se účastníci snažili vyřešit spor primárně mimosoudní 

cestou. Mám však pochybnosti o tom, zda je v daném případě zcela naplněna funkce fiskální. 

Je opravdu řízení s peněžitým plněním ve výši např. 2.000.000,- Kč o tolik nákladnější než 

řízení s peněžitým plněním např. 50.000,- Kč, aby odůvodňovalo takový rozdíl mezi 

vyměřeným soudním poplatkem? Co když je řízení s peněžitým plněním ve vyšší statisíců či 

                                                           
309

 Položka 1 a 2 sazebníku poplatků, přílohy k zákonu o soudních poplatcích. 
310

 Ve výši 1.000,- Kč za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do 

částky 20.000,- Kč, resp. ve výši 400,- Kč za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož 

předmětem je peněžité plnění do částky 10.000,- Kč včetně a ve výši 800,- Kč za návrh na vydání elektronického 

platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění v částce vyšší než 10.000,- Kč do 20.000,- Kč včetně. 
311

 S výjimkou peněžitého plnění v částce vyšší než 40.000.000,- Kč, kde je soudní poplatek stanoven kombinací 

pevné částky a určitým procentem. 
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dokonce milionů korun skutkově jednoduché a naopak řízení s peněžitým plněním v řádech 

desetitisíců korun skutkově mnohem složitější, vyžadující rozsáhlé dokazování apod.? Při 

existenci zásady úspěchu ve věci lze namítat, že žalujícímu bude v rámci přiznaných nákladů 

řízení soudní poplatek žalovaným uhrazen. Ale za situace, kdy se strana žalovaná během 

řízení nebo po jeho skončení stane nemajetnou či na hranici úpadku, nejen, že se úspěšný 

žalobce nedomůže kolikrát ani části přisouzené částky, ale navíc nese všechny náklady na 

řízení, které vynaložil. Nejevilo by se tedy jako spravedlivější či více naplňující zamýšlenou 

funkci soudního poplatku, zavedení fixní sazby i pro řízení na peněžitá plnění?   

Na tomto místě považuji za nutné také zmínit samotnou formulaci zákonného textu. 

Úprava dává poměrně velký prostor pro uvážení při rozhodování o náhradě nákladů řízení. 

Použití formulací jako „důvody hodné zvláštního zřetele“, „okolnosti případu“, „nejde-li o 

svévolné uplatňování práva“, „potřebné náklady“ apod. umožňuje přizpůsobit výklad 

konkrétní situaci, to s sebou ale přináší poměrně těžko přezkoumatelné, a pro účastníky řízení 

těžko předvídatelné uvážení soudu. Domnívám se ale, že klady takových formulací převažují 

a díky nim je možné lépe reagovat na zvláštnosti jednotlivých situací, které nelze z povahy 

věci v zákonném textu obsáhnout. A právě přínos pružnější aplikace zákonných ustanovení 

jednoznačně převažuje.      

Českou právní úpravu, až na shora zdůrazněné body, ale v zásadě hodnotím jako 

úpravu zdařilou, se kterou se dá dobře pracovat a za použití existující judikatury tak docházet 

ke kvalitním rozhodnutím v oblasti nákladů řízení. A to vše při současném zajištění práva na 

soudní ochranu pro každého jednotlivce. Z mého pohledu jde o systém nákladů řízení ve skrze 

fungující.
312

 Tento závěr je ale velmi ovlivněn skutečností, že při svém zaměstnání 

nepřicházím do styku s danou právní problematikou. Věc tedy hodnotím pouze z teoretického 

hlediska a nikoliv z toho praktického, které by mi teprve mohlo osvětlit, zda je daná úprava 

opravdu v zásadě zdařilá, jak se domnívám, nebo zda by si zasluhovala menší či větší změny.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
312

 Tomu nasvědčuje i skutečnost, že systém nákladů řízení ve státech, které sousedí s Českou republikou, je 

ovládán podobnými pravidly a na obdobných principech postavený. Výše jednotlivých nákladů je ale 

samozřejmě odlišná. 
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Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá tématem nákladů civilního řízení. Systematika práce sleduje 

systematiku občanského soudního řádu a je doplněna odkazy na judikaturu, a to zejména 

judikaturu Ústavního soudu. Zabývá se takřka výhradně náklady řízení v prvním stupni. 

Práce ve svém úvodu zdůrazňuje důležitost problematiky nákladů řízení a 

nezanedbatelný dopad nákladového výroku na jednotlivé účastníky řízení. Uvádí základní 

rozdělení nákladů na náklady všeobecné a zvláštní a vyjmenovává jejich základní funkce, tj. 

funkci preventivní a sankční. V úvodu je také popsána úloha Ústavního soudu ve vztahu 

k nákladům řízení. 

Po krátkém úvodu do problematiky nákladů řízení přichází výčet jednotlivých druhů 

nákladů řízení, jejich popis, funkce a právní úprava. Větší prostor je věnován soudnímu 

poplatku a otázkám s tím souvisejícím. Mezi ty patří výše a rozsah poplatkové povinnosti, 

osvobození (a jeho druhy) od placení soudního poplatku jako výraz práva na soudní ochranu a 

další. 

Následně se práce zabývá otázkou placení a hrazení nákladů řízení, což jsou dva 

rozdílné pojmy, které je v rámci uvedené problematiky nákladů civilního řízení nezbytné 

důsledně rozlišovat. Povinnost hradit náklady řízení přichází až poté, co jsou náklady 

zaplaceny. Jde o povinnost, která je uložena soudním rozhodnutím, nahradit jinému náklady, 

které platil. Tato povinnost je ovládána zásadou zavinění a zásadou úspěchu ve věci.  Naproti 

tomu povinnost placení se váže k placení vlastních nákladů řízení, tzv. hotových výdajů, které 

má zpravidla každý z účastníků, a to, jakmile mu v řízení vzniknou. Tato povinnost je 

ovládána zásadou zájmovou.  

Těžištěm práce je část věnovaná samotnému rozhodování o nákladech řízení. Tato část 

obsahuje výčet a popis pravidel, kterými je ovládáno rozhodování o nákladech řízení, 

podmínky přistupující k těmto pravidlům a také výjimky z těchto pravidel. Pozornost je 

věnována např. i otázce předžalobní upomínky, situacím, kdy soud nemusí přiznat náhradu 

nákladů řízení podle jeho výsledku, obsahu a použití moderačního práva soudu a nárokům 

kladeným na rozhodnutí o nákladech řízení.   
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Práce končí krátkou úvahou o důležitosti výroku o nákladech řízení a současné 

rozhodovací praxi z pohledu autorky práce. 
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Decisions on the award and amount of costs in civil proceedings 

 

Abstract 

This thesis deals with the issue of costs of civil proceedings. The scheme of the thesis 

follows the scheme of the Code of Civil Procedure and is supplemented by references to 

judicature, in particular the Constitutional Court´s judicature. It deals almost exclusively with 

costs of proceedings at the first-instance procedure. 

The thesis in its introduction highlights the importance of the issue of costs of 

proceedings and the significant impact of the cost statement on the individual parties 

involved. It sets out the basic distribution of costs for general and special costs and lists their 

basic functions, ie the preventive and sanctioning function. The introduction also describes 

the role of the Constitutional Court in relation to costs of proceedings. 

After a short introduction to the issue of costs of proceedings, the list of the types of 

costs, their description, their functions and legal regulations are listed. More capacity is 

devoted to the court fee and issues related to it. These include the amount and extent of the 

charge, the exemption (and its types) from the payment of the court fee as an expression of 

the right to judicial protection and others. 

Subsequently, the thesis deals with the question of payment and reimbursement of 

costs of proceedings, which are two different concepts that need to be consistently 

differentiated within the issue of costs of proceedings. The obligation to reimburse the costs 

comes only after the costs have been paid. It is the duty imposed by the court decision to 

reimburse another person the costs that he has paid. This obligation is governed by the 

principle of fault and the principle of success in the matter. On the other hand, the obligation 

to pay is linked to the payment of its own costs, the so-called 'overheads', which, as a rule, 

each of the parties has to pay, once they have been brought into the proceedings. This duty is 

governed by the principle of interest. 

The core of the thesis is the part devoted to the decision on costs of proceedings itself. 

This section contains an enumeration and description of the rules governing the decision on 

costs of proceedings, the conditions for adhering to these rules and also the exceptions to 

these rules. Attention is paid, for example, to the issue of a pre-litigation reminder, to 

situations in which the court does not have to award costs of proceedings as a result of its 
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outcome, the content and the use of the moderation right of the court and the claims for costs 

of proceedings. 

The thesis ends with a brief consideration of the importance of the statement of costs 

of proceedings and the current decision-making practice from the point of view of the author 

of the thesis. 
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