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1. Aktuálnost tématu: 

Autorka zvolila zdánlivě často frekventované téma nákladů civilního řízení. Jenže téma není 

již dávno statické, a to vlivem větších i menších novel zákona včetně novelizace zákona o 

soudních poplatcích. Autorka se soustředila zejména na nalézací řízení a stranou ponechala 

insolvenční řízení, což ale nepokládám za nedostatek práce, byť se o tom autorka mohla 

v práci zmínit. 

Vlivem novelizací zákonů se mění i soudní praxe, takže ji zcela nelze označit za stabilní. 

Navíc zde působí i čistě politické vlivy, jak je tomu zejména v případě tlaku na úpravu 

předpisů o odměňování advokátů a exekutorů. Zejména u odměn advokáta je až zarážející, že 

po zrušení vyhlášky o paušálních náhradách, řadu let působí provizorium v podobě aplikace 

advokátního tarifu, aniž je zde předložena adekvátní náhrada zrušené vyhlášky. Autorka tyto 

jevy neponechává bez povšimnutí, snaží se je analyzovat a snaží se vždy zaujmout logicky 

zdůvodnění svůj závěr či návrh budoucí právní úpravy. 

Struktura práce: 

Práce je členěna do šesti základních částí , vynechám-li stručný úvod a závěr. V první části ( 

resp. označené jako část druhá, první je úvod)  se autorka snaží rozlišit jednotlivé druhy 

nákladů řízení s tím, že vlastní povinnost jejich placení ponechává v části třetí . V první části 

je autorka velmi detailní , zejména se soustředila na otázku placení soudního poplatku, 

odměnu advokáta a další druhy nákladů. Část třetí je věnována poměrně stručně placení 

nákladů s tím, že v podstatě nahrazuje na část druhou, kde je problematika poměrně široce 

uvozena. Část čtvrtá a pátá je věnována náhradě nákladů řízení, kde v části čtvrté autorka 

stručně navodí problém, aby se mu podrobněji věnovala v páté části. Konečně šestá část je 

věnována náhradě nákladů v nesporném řízení. Co však v práci chybí je aspoň stručnější 

zmínka o nákladech ve vykonávacím a exekučním řízení.  



Z hlediska struktury práce konstatuji, že jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, 

nedochází zde k zbytečnému opakování při systému : obecná úvaha- podrobnější rozbor. 

Autorka pracuje formou analýzy a syntézy. 

Autorka pracuje se zdroji v práci citovanými, jejich užití odpovídá metodice pro zpracování 

rigorózní práce. Práce je psána dobrým právní jazykem 

 

Připomínky k práci : 

- Na straně 20 autorka pléduje pro novelu zákona o soudních poplatcích, která dovoluje 

soudu zkrátit lhůtu 15 dnů pro zaplacení soudního poplatku bez možnosti dodatečnou 

úhradou revokovat předešlý  stav.  Podle mého soudu může vést aplikaci této úpravy 

až k hranice zvůle při rozhodování a povede k tomu, že lhůta bude „prodlužována“ 

formálním návrhem na prominutí soudního poplatku. 

- Velmi dobrý je postřeh při výkladu „ means and merit test“, kdy se soud před 

nařízením jednání sám zabývá skutkovým a právním stavem věci- strana 25  

- Návrh na straně 28 a 29, tj. vytvořit specializaci dohledu nad soudními poplatky 

v rámci soudu či dokonce orgánu působícím vedle soudu  pokládám za zajímavý, ale 

asi nereálný 

- Na straně 30 úvaha o dovolání nerespektuje úpravu § 238 odst. 1 písm. i) OSŘ 

- Závěr o možnosti platby poplatku třetí osobou na str. 33 je možné srovnat 

s nemožností přenosu daňové povinnosti 

- Líbí se mi úvahu o přípustnosti důkazu v případě nezaplacení zálohy na znalečné na 

straně 36  

- Totéž platí i o detailním rozboru o nákladech předběžného opatření na straně 65 a 66 

- V závěru práce pokládám za poněkud spekulativní úvahy o tom, co je pro soudce při 

rozhodování o nákladech snazší a co je složitější s dopadem na rychlost řízení. Takové 

úvahy bez uvedení zjištěných skutečnost jsou spíše spekulací než právním závěrem 

Práci přes určité výtky pokládám za zdařilou s tím, že autorce se podařilo zásadně dosáhnou jí 

vytýčeného cíle práce. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

V rámci obhajoby by se mohla autorka zamyslet nad perspektivou možnosti aplikovat tzv. 

advokátský proces . 

 

V Praze dne 22.9. 2018 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 



 

 

 


