
 

 

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.   



 

 

Práce končí krátkou úvahou o důležitosti výroku o nákladech řízení a současné 

rozhodovací praxi z pohledu autorky práce. 
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