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Úvod - obecné pojednání, vymezení některých pojmů a úprav náhrady 

nákladů řízení 

 

Náhrada nákladů řízení je podstatnou a nezanedbatelnou složkou každého řízení. Institut 

náhrady nákladů řízení neřeší pouze spravedlnost, které se má prostřednictvím náhrady nákladů 

dosáhnout. Je zde i pragmatická stránka. Náklady řízení mohou často převýšit případný užitek z 

vymoženého práva, což je zjevné zejména u řízení s předmětem finančního plnění. Je tedy nutné 

náhradu nákladů při vymáhaní práva zvažovat, jinak by mohlo dojít k tomu, že vymáhání práva 

bude kontraproduktivním postupem.  

 

Předmětem diplomové práce je náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení. 

Diplomová práce se člení na části, kapitoly, podkapitoly a body. Autor diplomové práce rozdělil 

nalézací řízení na sporné a nesporné. Autor začne kapitolou týkající se nalézacího řízení 

sporného, které bude věnováno nejvíce pozornosti, jelikož se podle autora jedná o nejdůležitější 

kapitolu. Vždy se zde rozhoduje o náhradě nákladů řízení. Dalším důvodem může být frekvence 

případů sporného řízení, ale i subsidiarita ustanovení náhrady nákladů občanského soudního 

řádu. Nakonec exekuční řízení ani nemusí ve sporném či nesporném řízení probíhat. Dále bude 

pokračováno nesporným řízením, které autor teoreticky rozdělí. Autor podrobněji rozebere řízení 

o pozůstalosti, jelikož řízení o pozůstalosti má extenzivní zákonnou úpravu, navíc se jedná o 

poměrně častý druh nesporného řízení. Následně se práce přesune do problematiky exekučního 

práva, které autor rozdělil na exekuční řízení podle exekučního řádu, exekuční řízení podle 

správního řádu a nakonec exekuční řízení podle daňového řádu. Autor se rozhodl rozebrat i část 

problematiky veřejného práva (správní a daňová exekuce) z důvodu subsidiarity občanského 

soudního řádu. Vzhledem k názvu základního právního předpisu pro exekuci prováděnou 

soudním exekutorem (exekuční řád) se zdá autorovi nesprávné zařadit výkon rozhodnutí podle 

části šesté OSŘ (občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb., dále jen OSŘ) nebo podle ZŘS 

(zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 292/2013 Sb., dále jen ZŘS) mezi část 

diplomové práce, která se zabývá řízením exekučním. Výkon rozhodnutí podle části šesté OSŘ a 

podle ZŘS autor zařadí do vlastní, poslední části. Postup autor odůvodňuje tím, že jeho téma 

diplomové práce má název Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení.  Autor však 

považuje za důvodné výkon rozhodnutí podle OSŘ a podle ZŘS do práce zařadit za účelem 

porovnání (a v případě výkonu rozhodnutí podle OSŘ také kvůli subsidiarity OSŘ). Vzhledem k 

velmi značnému rozsahu zákonné úpravy a k ní navazující judikatury nelze téma diplomové 

práce vypracovat vyčerpávajícím způsobem. Autor tedy pouze rozebere základní úpravu a její 
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základní instituty. Diplomová práce by měla odpovídat na laickou otázku: „Kdo to ve výsledku 

zaplatí?“ Předmětem budou tedy principy náhrady nákladů, které rozhodují o tom, komu náhradu 

nákladů přiznat. V diplomové práci budou také uvedeny příklady možných druhů nákladů. 

Některé druhy nákladů upravují poměrně složité podzákonné předpisy a podrobné pojednání o 

všech možných nákladech se hodí spíše do samostatné diplomové práce. Nutno však uvést, že u 

nalézacího řízení sporného autor považuje za důvodné popsat i úpravu rozhodování o nákladech 

řízení a podrobněji rozebrat vybrané druhy nákladů. Dále autor u nalézacího řízení sporného 

vyjmenuje přípustné opravné prostředky proti rozhodnutí o náhradě nákladů. Exekuční řízení a 

výkon rozhodnutí podle části šesté OSŘ a ZŘS budou zpracovány v menším rozsahu v 

porovnání s nalézacím řízením. Jejich zákonná úprava náhrady nákladů je kratší a komplexní 

rozpracování veškerých institutů týkajících se náhrady nákladů řízení by se mohlo jevit jako 

příliš podrobné.  Cílem diplomové práce je výše uvedené zaměření práce popsat a případně 

některé části zhodnotit podle autorových myšlenek.  

 

Autor použije různé vědecké metody pro zpracování zadaného tématu. Co se týče 

výkladových metod, autor bude používat zejména metodu jazykového, logického a 

systematického výkladu. Z nadstandardních metod interpretace nelze pominout teleologický 

výklad. Jako hlavní zdroj bude autor využívat zákonnou úpravu. Autor dodává, že pokud by 

používal jako hlavní zdroj místo zákona odbornou literaturu, mohlo by dojít snadno k 

nadměrnému kopírování cizích názorů a práce by se stala pouhou kompilací odborné literatury. 

Nicméně nelze zcela odmítnout používání odborné literatury. Autor považuje za nesmyslné 

ignorovat dosavadní odborný diskurz o náhradě nákladů řízení. K zákonu tedy bude autor 

používat i odbornou literaturu, zejména odborné komentáře k zákonům. Komentáře by však 

nemohly autorovi pomoci v základním pojmosloví, popřípadě k pochopení systematiky náhrad 

nákladů, proto bude využito i klasické odborné literatury. Nutno zmínit i judikaturu, kterou nelze 

vynechat. Judikatura často restriktivním nebo extenzivním výkladem zužuje nebo rozšiřuje 

rozsah zákonných norem, což má za následek zpodrobnění úpravy mimo zákonná ustanovení. 

Dále je třeba zmínit důvodové zprávy, které jsou velmi užitečným nástrojem pro metodu 

teleologického výkladu. Nakonec autor bude využívat i relevantní odborné články. 

 

 

Je nutno rozlišovat mezi placením a hrazením nákladů. Úpravu placení nákladů řízení 

nalezneme například v § 140 OSŘ, přičemž se podle teorie jedná o primární povinnost, která je 

ovládána zájmovou zásadou, v souladu s níž každý platí náklady, jež vznikly v souvislosti 



 

3 

 

 

s úkony, které byly učineny v jeho zájmu.
1
 Náhrada nákladů je upravena například v § 142 OSŘ. 

Zde se jedná o sekundární povinnost. Pokud účastník v řízení vynaložil náklady (zaplatil), může 

soud přiznat právo na jejich náhradu.
2
 

 

Náklady řízení v civilním procesu plní dvě funkce – funkci preventivní a sankční. Bez 

jakýchkoli výdajů se zvyšuje riziko zneužívání soudního řízení, například formou zbytečného či 

svévolného souzení. Náklady řízení proti takovým postupům působí preventivně. Pokud účastník 

svým protiprávním jednáním zapříčiní, že druhá strana musí bránit svá práva v soudním řízení, 

ponese v podobě sankce (proto tedy název „sankční“ funkce) náklady vzniklé v tomto řízení. 
3
 

 

Výše zmíněná sankční funkce nákladů je omezena v úpravě, kde náklady řízení nejsou 

hrazeny nebo jsou hrazeny pouze částečně. V některých částech Spojených států amerických je 

pravidlem, že účastníci si nehradí náklady právního zastoupení (bez ohledu na to, kdo je v řízení 

úspěšný).
4
 Řízení nesporné se této úpravě téměř celé podobá. Nevýhodou úpravy, ve které 

náklady řízení nejsou hrazeny, je nespravedlnost spočívající v tom, že žalující straně nebudou 

nahrazeny náklady spojené s uplatňováním práva. Největším problémem této úpravy je 

nevýhodnost vymáhání bagatelních částek (případně jiných drobných nároků). Náklady na 

vymáhání bagatelních částek zpravidla převyšují samotnou vymáhanou částku. Nevýhodou může 

být nemožnost osob s nízkým příjmem bránit svá práva u soudu. Toto znevýhodnění může být 

však mírněno bezplatnou právní pomocí nebo osvobozením od soudních poplatků. Lze dále 

předpokládat, že v úpravě bez náhrad nákladů řízení by strany nebyly dostatečně motivovány 

plnit dobrovolně, jelikož jedinou možnou sankcí za dobrovolné nesplnění by pro ně byly úroky 

z prodlení. Úprava je dále velice nevýhodná pro advokáty. Skutečnost, že některé věci není 

výhodné vymáhat, znamená menší poptávku po jejich službách. Výhodou úpravy je zabránění 

zneužívání soudního řízení v situacích, kdy se osoby soudí jen za účelem získání náhrad nákladů 

řízení, přičemž předmětný spor je nepodstatný.  

 

Výhodou úpravy, ve které si strany hradí své náklady v závislosti na průběhu či výsledku 

sporu, je plná spravedlnost, které žalobce může skrze soudní řízení dosáhnout (narozdíl od 

                                                 
1
 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. V 

Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3., s 350-351. 
2
 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-076-5., s. 39-41. 
3
 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-076-5., s. 297. 
4
 Court of Appeals of California, Second Appellate District, Division Seven. March 7, 1986., No. B007181., 

Covenant Mutual Ins. Co. v. Young (1986) 
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předchozí úpravy). Úspěšnému žalobci se zpravidla nahradí veškeré (účelné) náklady, které mu 

vznikly v souvislosti s řízením. Vymáhání bagatelních částek není finačně kontraproduktivním 

postupem. Podle autora diplomové práce je však tato úprava velice nevýhodná pro osoby s 

nízkými příjmy. Pokud bude chtít taková osoba zahájit soudní řízení, zpravidla zvažuje možnosti 

neúspěchu, například z důvodu neunesení důkazního břemene. Povinnost nahradit druhé straně 

sporu náklady, zejména odměnu za zastoupení, může být pro takovou osobu značně 

problematické. Pokud si představíme hypotetickou situaci, kdy má osoba 96% šanci, že vyhraje 

spor a následně získá částku ve vyši 100 000 Kč, a 4% šanci, že spor prohraje a na náhradu 

nákladů nebude mít dostatek finančních prostředků, tak je zřejmé, že si osoba vybere možnost 

soudní řízení nezahájit. Nejedná se o iracionální jednání, na podobném principu funguje 

v ekonomii pojišťovnictví. Osoby se často pojišťují pro případ skutečnosti, která pravděpodobně 

nenastane, nicméně kdyby nastala, situace by byla pro ně natolik nevýhodná, že je pro ně 

výhodnější platit pravidelně pojistné, aby taková situace nenastala nikdy. Lze namítat existenci 

moderačního práva podle § 150 OSŘ. Nicméně situace je stejná jako v případě vedení soudního 

řízení. Není jisté, zda moderační právo soud uplatní. Navíc se jedná o institut, který lze používat 

výjimečně.
5
  

                                                 
5
 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006 sp. zn. I. ÚS 191/06 
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1. Nalézací řízení 

 

Teorie nalézací řízení označuje za určitý druh civilního procesu, který vede k rozhodnutí, 

jímž soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo vytváří. V nalézacím řízení soud vydává 

autoritativní rozhodnutí, které zpravidla lze vykonat prostřednictvím řízení exekučního. Nalézací 

řízení se dále dělí na sporné a nesporné
6
.  

 

1.1. Nalézací řízení sporné 

 

Sporné řízení na rozdíl od nesporného směřuje k vyřešení sporu mezi stranami. Jeho 

spornost je zpravidla dána i konfliktem. Mezi typické znaky sporného řízení patří zahájení 

procesu návrhem – žalobou, důkazní odpovědnost stran, dispoziční a projednací zásada.
7
 I když 

existují hraniční případy (kdy by nebylo jasné, zda se jedná o řízení sporné či nesporné), 

prakticky vždy jsou řešeny legislativním způsobem.
8
 

 

1.1.1. Náklady sporného řízení 

 

Náklady řízení lze obecně charakterizovat jako výdaje spojené s vedením soudního 

řízení. Náklady lze rozlišit na náklady, které jsou nezbytné pro činnost soudní soustavy 

(všeobecné náklady), a na náklady zvláštní, které jsou nuceni vynaložit účastníci řízení, případně 

další osoby.
9
  Je nutné konkrétně uvést, že se nenahrazují výdaje typu platy soudců, náklady na 

provoz budovy (které lze zařadit do všeobecných nákladů) atp., i když to samozřejmě fakticky 

náklady spojené s vedením soudního řízení jsou (dalo by se však polemizovat, že by většina 

nákladů byla ve stejné výši bez ohledu na řízení, jelikož tyto náklady mají většinou fixní 

povahu). Při vedení soudního řízení je třeba brát v úvahu účelnost nákladů (k tomu blíže bod 

1.1.2.1.). 

 

 

                                                 
6
 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-076-5., s. 39-41. 
7
 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. V 

Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3., s. 4. 
8
 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-076-5., s. 40. 
9
 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Vydání deváté, v Nakladatelství Leges vydání druhé. Praha: Leges, 

2018. ISBN 978-80-7502-298-1., s. 300. 



 

6 

 

 

1.1.1.1. Vybrané druhy nákladů 

 

OSŘ v § 137 odst. 1 demonstrativně vyjmenovává druhy nákladů řízení. Z textu 

nepochybně vyplývá, že soud bude moci přiznat náhradu i jiným nákladům, než které jsou 

v OSŘ vyjmenovány. Mezi demonstrativně vyjmenované náklady patří 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 OSŘ (soud může nařídit účastníkům první setkání s mediátorem, je-li to účelné a 

vhodné). Mimo vyjmenované v odborné literatuře nalezneme např. amortizaci vozidla při 

přiznávání cestovného.
10

 Dalším nákladem je odměna za zastupování, která však patří jen 

advokátům, notářům nebo patentovým zástupcům, pokud zastupují v rozsahu svého oprávnění 

stanoveného zvláštními předpisy. V případě, že účastníka zastoupí výše neuvedená osoba, lze ji 

přiznat pouze náhradu za hotové výdaje (viz níže).   

 

Hotovými výdaji jsou například poštovné, jízdné, místní přepravné, stravné a nocležné, 

případně rovněž nutné výdaje průvodce účastníka a jeho ušlý výdělek (například pro těžce 

postiženou osobu). V případě výdajů za přepravu vlastním vozidlem se použije ke stanovení 

účelné náhrady zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
11

 Účastník, který nebyl v řízení 

zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 (advokát, notář nebo patentový zástupce v rozsahu 

svého oprávnění) a který nedoloží výši svých hotových výdajů nebo svého jiného zástupce, může 

na základě § 151 odst. 3 OSŘ požadovat paušální náhradu podle vyhlášky č. 254/2015 Sb. 

Vyhláška stanoví náhradu nákladů za úkony (např. výzva k plnění, účast na jednání před 

soudem, písemné podání ve věci samé).
12

 Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a 

jeho zástupce; nezahrnuje však náhradu soudního poplatku. 

 

Soudní poplatek podrobněji upravuje zákon o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 

Sb.), dále jen ZSP. Soudní poplatek představuje na jedné straně určitý příspěvek účastníků do 

státního rozpočtu na činnost soudů. Na druhé straně je i jistou překážkou proti zbytečnému nebo 

                                                 
10

 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9., s. 570-582. 
11

 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4., s. 615. 
12

 Vyhláška č. 254/2015 Sb., vyhláška 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, ve znění 

pozdějších předpisů 
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šikanóznímu sudičství.
13

 Jedná se o poplatky za určitá řízení před soudy České republiky, za 

určité procesní úkony, případně za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem 

na žádost osoby (i když lze prohlásit, že je to také úkon), (§ 1 ZSP). Sazba poplatků za řízení je 

určena buď pevnou částkou, nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní 

částkou (§ 5 ZSP). Sazebník poplatků nalezneme v příloze ZSP. Například za návrh na zahájení 

občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20 000 Kč, je 

poplatek stanoven ve výši 1 000 Kč. ZSP upravuje také institut osvobození od soudních 

poplatků. Osvobození od soudních poplatků lze rozlišit na zákonné, které lze dále rozdělit na 

osvobození věcné a osobní (§ 11 ZSP), a na základě rozhodnutí (§ 138 OSŘ).
14

 Jako příklad 

věcného osvobození lze uvést řízení o náhradě újmy na zdraví (§ 11 odst. 2 písm. d) ZSP). 

Příkladem osobního osvobození může být § 11 odst. 2 písm. a ZSP, který osvobozuje od 

poplatku Českou republiku a státní fondy. Osvobození od soudních poplatků na základě 

rozhodnutí upravuje zmíněný § 138 OSŘ. Takové osvobození může přiznat předseda senátu na 

návrh, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné 

uplatňování nebo bránění práva. Poměry účastníka, který je fyzickou osobou, odůvodňují 

osvobození od soudních poplatků tehdy, jestliže vzhledem ke stavu svého jmění není schopen 

platit náklady řízení, aniž by tím ohrozil vlastní výživu (v rozsahu odpovídajícím zejména jeho 

potřebám a zdravotnímu stavu) a výživu osob, k nimž má nebo k nimž převzal vyživovací 

povinnost. Při posuzování poměrů takového účastníka samozřejmě nelze brát v úvahu veškerý 

jeho majetek; podstatné jsou příjmy z výdělečné nebo jiné činnosti účastníka, výnosy jeho 

majetku a další jeho disponibilní peněžní prostředky (včetně možnosti si je opatřit prací nebo 

jiným zákonným způsobem) a zásadně se nepožaduje, aby (pouze v zájmu zaplacení nákladů 

řízení) účastník zpeněžoval (samozřejmě, nejde-li o obchodování vyplývající z podnikatelské 

činnosti účastníka) své movité nebo nemovité věci nebo jiný majetek.
15

 Osvobození od soudních 

poplatků na základě rozhodnutí lze rozdělit na osvobození částečné a plné. Plné osvobození od 

soudních poplatků lze takto přiznat pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto 

rozhodnutí musí být odůvodněno. V kontextu zaměření diplomové práce nelze vynechat 

ustanovení § 2 odst. 3 ZSP, které přímo stanoví, že je-li navrhovatel v řízení od poplatku 

osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek (případně jeho 

část) žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od 
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 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 
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 SVOBODA, Karel, Miroslav HROMADA, Jiří LEVÝ, David VLÁČIL, Šárka TLÁŠKOVÁ a Tomáš PIRK. 

Náklady řízení. V Praze: C.H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-650-0., s. 25. 
15

 Usnesení Nejvyssího soudu ze dne 30. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 1940/2013 



 

8 

 

 

poplatku osvobozen. To neplatí v případě řízení o rozvod manželství, neplatnosti manželství 

nebo o určení, zda tu manželství je či není (to platí i pro obdobná řízení ohledně partnerství).  

 

Úšlý výdělek je takový výdělek, který účastník nebo jeho zákonný zástupce nemohl 

získat, jelikož musel vynaložit určitý čas na vedení řízení (například účast na jednání). Pro 

stanovení výše výdělku pro zaměstnance se nepochybně použije zákoník práce (zákon č. 

262/2006 Sb.). Pokud však osoba není zaměstnanec, například je podnikatelem, použije se § 29 

odst. 3 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a 

krajské soudy (vyhláška č. 37/1992 Sb.). Výše zmíněná vyhláška také upravuje postup, jak 

prokázat ušlý výdělek u zaměstnance (§ 29 odst. 2) - a to potvrzením od zaměstnavatele.  

 

Náklady důkazů mohou být různorodé povahy. Obecně se bude jednat zejména o 

náklady, které souvisí s pořízením důkazu. Mohou to být například znalecké posudky. Znalci se 

(mimo jiné) pochopitelně platí odměna za vypracování znaleckého posudku. Odměna je pak 

nákladem důkazu. Autor uvádí z vlastní praxe jiný příklad, a to „zpracování“ důkazu, kdy je 

třeba provést určitý úkon, aby se mohl důkaz předložit soudu ve srozumitelné podobě. Konkrétně 

se může jednat o zpracování dlouhé video nahrávky, kterou je třeba upravit například tím, že se 

musí odstranit rušivý šum. 

 

Předpisy upravující znalečné jsou zákon o znalcích a tlumočnících (zákon č. 36/1967 

Sb.), dále jen ZZT, a prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb. Znalec má za podání posudku právo na 

odměnu (§ 17 odst. 1 ZZT) a je-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, má znalec 

dále právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem (§ 

18 odst. 1 ZZT), jedná se o jeho hotové výdaje.
16

 Odměna se stanoví podle množství účelně 

vynaložené práce. Odměna se však může přiměřeně zkrátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně 

nebo ve stanovené lhůtě. Prováděcí vyhláška v § 16 odměnu konkretizuje a stanoví, že odměna 

za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo 

nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč. Pokud by však byl znalecký 

posudek vzhledem k okolnostem případu mimořádně obtížný, lze ve zvlášť odůvodněných 

případech přiměřeně zvýšit odměnu až o 20 % (§ 20 odst. 1 prováděcí vyhlášky k ZZT). Pokud 

bude znalec přezkoumávat posudek jiného znalce, lze odměnu zvýšit až o 10 % (§ 20 odst. 2 

prováděcí vyhlášky k ZZT). V případě spěšného úkonu nebo bylo-li znalci uloženo úkon provést 
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 SVOBODA, Karel, Miroslav HROMADA, Jiří LEVÝ, David VLÁČIL, Šárka TLÁŠKOVÁ a Tomáš PIRK. 
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v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci, může být odměna zvýšena až o 50 

% (§ 20 odst. 3 prováděcí vyhlášky k ZZT). Předpisy obsahují další podrobnější pravidla 

ohledně stanovení výše odměny znalce, která by se pro potřeby diplomové práce jevila jako 

příliš podrobná. Nutno však zmínit, že není vyloučena smluvní odměna znalce, kterou uzavřel 

objednatel (účastník řízení, pochopitelně ne soud) a znalec (§ 17 odst. 4 ZZT). V takovém 

případě jsou v odměně zahrnuty i hotové výdaje znalce, pokud není ujednáno jinak (§ 18 odst. 4 

ZZT). Pokud by byl soudem nahrazován náklad na znalecký posudek, výše náhrady by byla 

stanovena v takové výši, která by znalci náležela, pokud by znalecký posudek byl vyžádan 

soudem.
17

 

 

Výši tlumočného upravují stejné předpisy jako u znaleckého posudku. Úprava je také 

podobná jako u znaleckého posudku. Tlumočník má za provedení tlumočnického úkonu právo na 

odměnu (§ 17 odst. 1 ZZT) a je-li tlumočnický úkon zadán orgánem veřejné moci, má tlumočník 

dále právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s tlumočnickým úkonem (§ 

18 odst. 1 ZZT). Základní sazby odměn tlumočníka nalezneme v § 17 odst. 1 prováděcí vyhlášky 

k ZZT. Odchylky jsou stanoveny u odměny pro revizi překladu, tlumočení ústních projevů ve 

styku s hluchoněmými osobami (§ 18, § 19 prováděcí vyhlášky k ZZT). Ve zmíněných 

předpisech nalezneme taktéž pravidla pro zvyšování či snižování odměn podobně jako u 

znaleckého posudku. 

 

Výše odměny mediátora upravuje vyhláška o zkouškách a odměně mediátora (vyhláška č. 

277/2012 Sb.). Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za 

každou započatou hodinu (§ 15 vyhlášky 277/2012 Sb.). Strany konfliktu platí odměnu 

mediátora za provedenou mediaci rovným dílem (§ 10 odst. 3 zákona č. 202/2012 Sb., zákona o 

mediaci). Nutno však upozornit, že se odměna mediátora bude považovat za náklad řízení ve 

smyslu § 137 odst. 1 jen za předpokladu, pokud bude nařízena na základě § 100 odst. 2 (případně 

na základě § 114c odst. 3 písm. d) OSŘ).  

 

Účastníci mohou být v řízení zastoupeni, přičemž jejich zástupci mohou být plátci DPH. 

Náhrada za daň z přidané hodnoty patří k nákladům řízení, jen jsou-li zástupci určité osoby 

(např. advokát, notář, patentový zástupce v rozsahu svého oprávnění). Náhrada daně však může 
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být nákladem i u mediátora, pokud je plátcem DPH.
18

 Zástupce účastníka musí prokázat, že je 

plátcem daně, a to předložením osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty, které vydal 

příslušný správce daně.
19

 Výše zmíněna daň je pak logicky nákladem, který musí někdo zaplatit 

(a případně pak nahradit). Soud určí náhradu za daň z přidané hodnoty podle sazeb stanovených 

zvláštním předpisem, což je zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). 

 

Náklady týkající se zastoupení advokátem mohou tvořit velkou položku nákladů 

soudního řízení, a proto autor diplomové práce danou problematiku rozebere v následujícím 

samostatném bodu. 

 

1.1.1.2. Odměna za zastoupení advokátem a jeho další výdaje 

 

Podle § 151 odst. 2 OSŘ soud určí výši odměny za zastupování advokátem, notářem nebo 

patentovým zástupcem v rámci jejich oprávnění stanoveného zvláštním předpisem, podle sazeb 

stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem. Zajímavostí je, 

že v případě advokátů nebo notářů předpis odkazoval na vyhlášku č. 484/2000 Sb., která byla 

však zrušena zejména z důvodu špatného nastavení paušálních částek, kdy náklady právního 

zastoupení zatěžují neúspěšnou stranu řízení zejména v situacích, kdy hodnota předmětu sporu se 

pohybuje v nižších pásmech.
20

 Nejvyšší soud následně judikoval pro výpočet odměny advokáta 

nutnost použití advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb., vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 

(advokátní tarif, dále jen AT)) z důvodů absence náhradní úpravy.
21

  

   

Odměna advokáta za poskytování právních služeb může být určena na základě smlouvy 

mezi klientem a advokátem. Pokud klient s advokátem takovou smlouvu neuzavře, použije se 

pro určení odměny advokáta tzv. mimosmluvní odměna (§ 1 odst. 1 AT). Pro výpočet 

mimosmluvní odměny se použije již zmíněný advokátní tarif. Pro náhradu nákladů je podstatné, 

že se pro stanovení nákladů řízení použije mimosmluvní odměna a nikoliv smluvní, i když byla 

sjednána (§ 1 odst. 2 AT). V opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy by účastník používal 
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záměrně nákladné právní služby, aby osobu, která bude náklady řízení nahrazovat, poškodil. 

Také si lze snadno představit situaci, kdy by smluvní odměna byla zneužívána k dosažení značně 

vysokých výdělků ze strany advokátů. Pokud je advokát ustanoven soudem, pro výpočet jeho 

odměny se také použije mimosmluvní odměna (§ 1 odst. 3 AT). 

 

K problematice nutno zmínit nedávnou novelu (zákon č. 258/2017 Sb.) zákona o 

advokacii (zákon č. 258/2017 Sb), která mimo jiné zavádí komplexní vyřešení tolik diskutované 

a dosud právem neupravené problematiky bezplatné právní pomoci, přičemž je odměna hrazena 

státem (§ 23 zákona o advokacii).
22

 

 

Advokát si smluvní odměnu s klientem dohodne buď jako určitou částku nebo si strany 

sjednají způsob jejího určení (§ 3 odst. 1 AT). Ustanovení týkající se smluvní odměny poskytují 

klientovi určitou ochranu. Například smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve 

zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci (§ 4 odst. 3 AT). U přiměřenosti smluvní odměny 

je nutno zvažovat také poměry klientů. Je rozdíl, zda advokát poskytuje právní služby osobám, 

jejichž znalosti a zkušenosti na trhu právních služeb jsou nedostatečné s ohledem na jejich 

vzdělanostní úroveň či vyspělost, nebo poskytuje právní služby ekonomicky významným a 

zkušeným právnickým či fyzickým osobám.
23

 Podrobnější pravidla o přiměřenosti odměny 

advokáta stanoví etický kodex (dostupný na www.cak.cz). Pokud advokát ve smlouvě provedl 

odhad celkové výše odměny, je povinen upozornit klienta na podstatné překročení její výše. 

Nakonec neposkytuje-li advokát právní služby ve sjednaném rozsahu, přísluší mu poměrná část 

smluvní odměny, není-li dohodnuto jinak (§ 5 AT). Zajímavostí je pravidlo, že advokát si nesmí 

s klientem sjednat smluvní odměnu, která by byla nižší než mimosmluvní odměna. Klient by 

tímto získal neoprávněný majetkový prospěch (čl. 10 odst. 6 etického kodexu). Vzhledem 

k zaměření diplomové práce se autor zaměří spíše na mimosmluvní odměnu advokáta. 

 

Výši mimosmluvní odměny advokátní tarif v některých případech určuje jednoduše. Za 

správu majetku náleží odměna ve výši 10 % ročního příjmu ze spravovaného majetku, nejméně 

1000 Kč ročně (§ 6 odst. 2 AT). Za prohlášení o pravosti podpisu náleží odměna 30 Kč za každé 

ověření podpisu jedné osoby na jedné listině (§ 6 odst. 3 AT). Odměna za autorizovanou 

konverzi dokumentů činí 30 Kč za jednu započatou konvertovanou stranu (§ 6 odst. 4 AT).  

 

                                                 
22

 KOVÁŘOVÁ D., Novela zákona o advokacii. Komorní listy 3/2017, s. 34. 
23

 ŘEHULOVÁ L., Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu. Právní rozhledy 7/2012, s. 242. 

http://www.cak.cz/
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Pro nálezací řízení je však relevantní zejména způsob určení mimosmluvní odměny 

uvedený v 6 § odst. 1 AT. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní 

odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby (§ 6 odst. 1 AT). K 

plnému pochopení ustanovení je nutné nepochybně vyložit, co se myslí sazbou mimosmluvní 

odměny a co vše se považuje za úkon právní služby.  

 

Všechny úkony právní služby ve všech případech nejsou ohodnoceny stejně, výše částky 

za jeden úkon se určí zpravidla podle tarifní hodnoty. Nejprve je tedy nutné určit tarifní hodnotu. 

Tarifní hodnota je pojem, kterým se označuje hodnota sporu, předmětu právní pomoci nebo 

předmětu řízení. U věcí penězi neocenitelných je tarifní hodnota právní fikcí představující 

hodnotu sporu.
24

 Advokátní tarif stanovuje více způsobů určení tarifní hodnoty. Autor diplomové 

práce rozebere vybraná ustanovení k přiblížení problematiky určování tarifní hodnoty.  

 

Nejprve je nutné identifikovat předmět právní pomoci a zjistit, zda jde o věc ocenitelnou 

penězi či nikoli. V prvním případě se použije § 8 AT, kde je třeba tarifní hodnotu spočítat, 

zatímco ve druhém případě se použije § 9, 10, 10a AT, kde je tarifní hodnota stanovena.
25

 

 

Základní pravidlo pro spočítání tarifní hodnoty nalezneme v § 8 odst. 1 AT. Není-li 

stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo 

práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Samozřejmě ihned 

vyvstane otázka, zda se do zmíněné hodnoty zahrnuje i příslušenství. Odpověď je ano, ale pouze 

pokud je příslušenství požadované jako samostatný nárok (například žalovaný nezaplatil pouze 

úroky z prodlení). U opakujícího se plnění by mohlo dojít k nespravedlivé situaci, kdyby se 

tarifní hodnota určila pouze podle výše jednoho plnění. Podle § 8 odst. 2 AT je-li předmětem 

právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění. V 

případě plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou se za tarifní hodnotu považuje 

pětinásobek ročního plnění. U spojení dvou nebo více věcí ke společnému projednání se 

považuje za tarifní hodnotu hodnota věci, která je nejvyšší (§ 8 odst. 3 AT). Bylo-li však řízení 

spojeno ke společnému projednání ne na základě jiného právního předpisu, za tarifní hodnotu se 

považuje součet tarifních hodnot spojených věcí (§ 12 odst. 3 AT). Dále § 8 AT stanovuje další 

pravidla výpočtu tarifní hodnoty v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuce, v dědických 

                                                 
24

 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Odměna advokáta: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-028-9., 

s. 148. 
25

 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Odměna advokáta: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-028-9., 

s. 174. 
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věcech, ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání 

společného jmění manželů. 

 

Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s 

nepoměrnými obtížemi a není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 10 000 

Kč (§ 9 odst. 1 AT). Uvedené ustanovení se samozřejmě nepoužije v případech, kdy speciální 

ustanovení upravuje určování tarifní hodnoty, například v případě určovací žaloby je tarifní 

hodnota 35 000 (§ 9 odst. 3 písm. a)). Dále je například stanovena tarifní hodnota pro případy 

týkající se osobnostních práv, nájmu nebytových prostor, péče soudu o nezletilé, osvojení, 

podpůrných opatření, svéprávnosti, nezvěstnosti a smrti, zřízení nebo zrušení věcného břemene.  

 

Následným krokem po správném určení tarifní hodnoty je určení sazby mimosmluvní 

odměny. Základní tabulku sazeb nalezneme v § 7 AT (viz níže). 

 

 Tarifní hodnota Sazba mimosmluvní odměny 

1. do 500 Kč 300 Kč, 

2. přes 500 Kč do 1000 

Kč 

500 Kč, 

3. přes 1000 Kč do 5000 

Kč 

1000 Kč, 

4. přes 5000 Kč do 10000 

Kč 

1500 Kč, 

5. přes 10000 Kč do 

200000 Kč 

1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které 

hodnota převyšuje 10000 Kč, 

6. přes 200000 Kč do 

10000000 Kč 

9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které 

hodnota převyšuje 200000 Kč, 

7.  přes 10000000 Kč 48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které 

hodnota převyšuje 10000000 Kč. 

  

Výše uvedená tabulka se však nepoužije ve všech případech. Například § 14b AT v 

určitých věcech stanovuje nižší sazby mimosmluvní odměny. Ustanovení bylo doplněno 

vyhláškou č. 120/2014 Sb. Vyhláška se týka tzv. formulářových žalob. Formulářová žaloba je 

zpravidla žalobou mající podobu využitého vzoru, jenž se od něj odlišuje jen v minimální míře. 

Sepsání formulářové žaloby představuje spíš administrativní úkon, než provedení úkonu právní 

služby.
26

 Z výše uvedeného plyne, že formulářové žaloby (a úkony, které této žalobě předchází) 

jsou časově méně náročným úkonem právní služby a snížení sazeb mimosmluvní odměny je 

logické. Zmíněnou novelou se mělo zabránit rozsáhlému obchodování s pohledávkami, které 

                                                 
26

 nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. I. ÚS 3923/11 
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bylo kvůli přiznané odměně lukrativní i v případě jinak zanedbatelných žalovaných částek, kdy 

zejména větší společnosti, typicky dopravní podniky, banky, pojišťovny apod. převáděly 

pohledávky vůči svým dlužníkům společnostem specializovaným na vymáhání pohledávek, 

kterým následně plynul zisk pouze z přiznaných nákladů řízení.
27

 

 

Další snížení sazeb nalezneme v § 12b AT, který upravuje odlišně sazby mimosmluvní 

odměny v případě poskytování právních porad v rámci bezplatné právní pomoci podle §18a, 

§18b zákona o advokacii. Jedná se o poskytování porad určeným advokátem Českou advokátní 

komorou osobám s nízkým příjmem nebo neurčenému počtu osob umístěných v zařízení pro 

zajištění cizinců nebo příjimacích středisek. Nelze opomenout snížené sazby v § 12a AT týkající 

se ustanovení advokátů (například pokud bude advokát ustanoven jako opatrovník). 

 

Dále může být mimosmluvní odměna zvýšena či snížena na základě § 12 AT. U 

mimořádně obtížných nebo časově náročných úkonů může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu 

až na trojnásobek. Pro společné úkony při zastupování či obhajování dvou nebo více osob se 

odměna snižuje o 20 % za každou takovou osobu. Naopak snížit mimosmluvní odměnu může 

advokát na polovinu. 

 

Pokud je určena sazba mimosmluvní odměny, je třeba ji vynásobit počtem úkonů 

právních služeb. Úkony právní služby stanovuje § 11 AT. Jedná se například o převzetí a 

přípravu zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, písemné 

podání nebo návrh ve věci samé, výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem 

předcházející návrhu ve věci samé, poradu s klientem a jiné (§ 11 odst. 1 AT). Je výslovně 

stanoveno, že za některé úkony právní služby náleží pouze poloviční mimosmluvní odměna (§ 

11 odst. 2 AT). Pokud v ustanovení provedený právní úkon nenalezneme, lze použít § 11 odst. 3 

AT, který stanovuje, že za úkony právní služby, které nejsou v § 11 AT uvedené, náleží odměna 

jako za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší. Nicméně ustanovení nelze chápat tak, 

že úkonem právní služby jsou všechny činnosti obhájce spojené s poskytováním právní služby.
28

 

Některé odborné názory ustanovení § 11 považují za taxativní výčet
29

, nicméně z § 11 odst. 3 

AT je zjevné, že určitá míra analogie je možná.  

                                                 
27

 ZBYTOVSKÁ L., KAPLAN T., Vývoj náhrady nákladů řízení, Epravo.cz [online] [2015] [cit. 2018-9-28]. 

Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vyvoj-nahrady-nakladu-rizeni-97095.html?mail>. 
28

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 24. 5. 2005, Sp. zn. 10To 192/2005. 
29

 PAPEŽ V., KOVÁŘOVÁ D., PREMUS R.: Předpisy o odměňování advokátů. Komentář, Bulletin advokacie, 

zvláštní číslo, září 2006, str. 49. 
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Advokát má dále nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas (§ 2 

odst. 1 AT). Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou 

zahrnuty v odměně advokáta (§ 2 odst. 2 AT). 

 

Hotové výdaje advokáta jsou upraveny v § 13 AT a jsou jimi výdaje účelně vynaložené 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. Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě 

veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se takto advokát s klientem o paušální 

částce na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden 

úkon právní služby. Jedná se o tzv. režijní paušál.
30

 Výše náhrady cestovních výdajů se řídí 

právními předpisy o cestovních náhradách, vyhláška přímo odkazuje na zákoník práce (zákon č. 

262/2006 Sb.). Nakonec nutno zmínit případ poskytování právních porad v rámci již zmíněné 

bezplatné právní pomoci podle § 18a, 18b zákona o advokacii. V takovém případě náleží 

advokátu náhrada cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech, náhrada jiných hotových 

výdajů mu nenáleží. 

 

Náhrada za promeškaný čas je upravena v § 14 AT. Pokud advokát provádí v souvislosti 

s poskytnutím právní služby úkony v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, má 

právo na náhradu za promeškaný čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Dále má advokát 

právo na náhradu za promeškaný čas z důvodu zpoždění zahájení jednání před soudem nebo 

jiným orgánem, které je delší než 30 minut. Ve výše uvedených případech je náhrada ve výši 100 

Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Pokud advokát dorazí na jednání, které bylo odročeno 

bez projednání věci nebo se nekonalo (a advokát nebyl včas předem vyrozuměn), náleží mu 

náhrada ve výši poloviny mimosmluvní odměny. V případě, že jednání bylo odročeno nebo se 

nekonalo z důvodů na straně klienta advokáta (a advokát byl vyrozuměn nejméně dva dny 

předem), advokátovi náleží náhrada ve výši 1/4 mimosmluvní odměny. Nakonec náhrada za 

promeškaný čas advokátu nenáleží, má-li za stejné časové období nárok na odměnu za úkon 

právní služby. 

 

 

 

                                                 
30

 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Odměna advokáta: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-028-9., 

s. 118. 
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1.1.2. Náhrada nákladů sporného řízení 

 

Základní úpravu náhrady nákladů sporného řízení nalezneme v OSŘ, v § 142 až § 150. 

 

Úprava je ovládána zejména zásadami úspěchu a zavinění, o kterých bude pojednáno v 

následujících bodech. 

 

1.1.2.1. Rozsah náhrady nákladů  

 

Pro rozsah náhrady nákladů je podstatné zejména ustanovení § 142 odst. 1 OSŘ, které 

stanoví, že soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva. 

Pokud by tedy náklad řízení nebyl účelný k uplatnění nebo bránění práva, soud jej nepřizná 

k náhradě. Jako příklad lze uvést, kdy by účastník (posléze v řízení zcela úspěšný) navrhl 

nadbytečný počet znaleckých posudků. Náklady na nadbytečné znalecké posudky by soud 

nepřiznal k náhradě. Je tedy povinností soudu, aby účelnost nákladu posoudil. Ustanovení 

nepochybně do jisté míry omezuje neekonomické vedení soudního řízení ze strany účastníků.  

 

K posuzování účelnosti se vztahuje judikatura, kterou nelze ve výkladu rozsahu náhrady 

nákladů pominout. S nesrozumitelným vyjádřením účastníka, případně jeho zástupce (které bude 

zaslané soudu), vyvstane otázka o jeho účelnosti. Nejvyšší soud nepřiznal náhradu nákladů za 

vyjádření zástupce žalovaného, jelikož obsah vyjádření nebyl v zásadě zcela srozumitelný - 

zejména v případě úvah týkajících se stavu příslušné právní úpravy. Nejvyšší soud dovodil, že se 

v tomto případě nejednalo o účelně vynaložené náklady na zastoupení advokátem.
31

 Nicméně 

nelze se ztotožnit s postupem některých obecných soudů, jímž na jedné straně vyzvou účastníka 

řízení k určitému konání a potom ex post (bez bližšího přezkoumatelného odůvodnění) 

konstatují, že toto konání nebylo účelné.
32

 Nicméně vyjádření účastníka (případně jeho zástupce) 

k podanému dovolání, ve kterém se zabývá pouze věcnou stránkou sporu, nelze považovat za 

náklad potřebný k účelnému bránění práva,
33

 jelikož jediným dovolacím důvodem je nesprávné 

posouzení právní věci (§ 241a odst. 1 OSŘ). Další otázkou může být neúčelnost nákladu, 

zpravidla náklady v souvislosti s neúčelným jednáním, které byly způsobeny postupem soudu. 

Účelnost nákladů vynaložených účastníkem v souvislosti s jeho účastí (případně jeho zástupce) u 

                                                 
31

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2001, sp. zn. 26 Cdo 632/2001 
32

 Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2013, sp. zn. I.ÚS 3607/12 
33

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2003, sp. zn. 22 Cdo 2353/2002 
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jednání nelze zaměňovat s účelností samotných jednání, na kterou účastník na rozdíl od účelnosti 

svých nákladů nemá vliv.
34

 Je také nutno zvažovat účelnost cestovních výdajů. Volba advokáta z 

úplně opačného konce republiky je nepřiměřená, obzvlášť v případě, kdy předmětný spor není 

nějakým způsobem mimořádně náročný či komplikovaný, což by jinak mohlo takovou volbu 

advokáta stavět do jiného světla.
35

  

 

Účelnost je nutno zvažovat i u samotného zastoupení advokátem. Je-li stát k hájení svých 

právních zájmů vybaven příslušnými organizačními složkami, finančně i personálně zajištěnými 

ze státního rozpočtu, není důvod, aby výkon svých práv a povinností v této oblasti přenášel na 

soukromý subjekt
36

, zejména tedy na advokáta. Výše uvedené lze omezeně aplikovat na 

příspěvkové organizace, kdy v jednoduchých případech není účelné, aby se nechaly zastupovat 

advokátem.
37

 Naopak pokud se bude jednat o spor složitý, zastoupení advokátem bude účelným 

nákladem k bránění práva
38

. Je nutné zmínit i judikaturu týkající se samospravných celků. Lze 

předpokládat, že statutární města mají dostatek materiálního, personálního vybavení a 

zabezpečení k tomu, aby byla schopna kvalifikovaně hájit svá rozhodnutí bez právní pomoci 

advokátů. Nebude-li v řízení prokázán opak, nejsou náklady na zastoupení advokátem nákladem 

účelně vynaloženým.
39

 Podobně bylo argumentováno v judikátu týkající se Všeobecné zdravotní 

pojišťovny.
40

 Z uvedeného lze tedy uzavřít, že pokud je účastník vybaven příslušnými 

organizačními složkami (finančně i personálně zajištěnými z veřejných prostředků), není v 

zásadě důvod k zastoupení advokátem. Je však vždy nutno přihlédnout ke konkrétním 

okolnostem případu, předmětem sporu může být i právní problematika, která přímo nesouvisí s 

oblastí spravovanou účastníkem, případně právní problematika velmi specializovaná, obtížná, 

dosud neřešená nebo problematika s mezinárodním prvkem.
41

 

 

Je nutno zmínit i problematiku účelnosti zastoupení advokáta advokátem. Je třeba 

důsledně rozlišovat, zda je právní zastoupení advokátem využitím ústavně zaručeného práva na 

právní pomoc, či se již jedná spíše o jeho zneužití na úkor protistrany. Advokát může mít v 

jistých případech k věci subjektivní vztah, což by mu samotnému mohlo být v hájení jeho 

                                                 
34

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 222/2014 
35

 Nález Ústavního soudu ze dne 2. října 2013, sp. zn. II.ÚS 736/12 
36

 Nález Ústavního soudu ze dne 9. října 2008, sp. zn. I. ÚS 2929/07 
37

 Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 195/11 
38

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 25 Cdo 3570/2013 
39

 Nález Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09 
40

 Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 474/13 
41

 tamtéž 
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subjektivních práv spíše na překážku.
42

 Podle autora diplomové práce by zastoupení advokáta 

advokátem bylo účelné například v případě sporu ohledně výkladu cizího práva (konkrétně 

například spor ohledně výkladu smlouvy). 

 

1.1.2.2. Náhrada nákladů podle úspěchu 

 

Z ustanovení § 142 OSŘ plyne zásada úspěchu ve věci. 

 

§142 odst. 1 OSŘ stanoví, že účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud 

náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který 

ve věci úspěch neměl. O plném úspěchu lze podle literatury nepochybně hovořit tam, kde soud 

žalobě zcela vyhoví nebo ji zcela zamítne (úspěch žalovaného). U eventuálních žalob je žalobce 

úspěšný, pokud mu soud vyhoví buď v plném rozsahu primárního petitu, nebo v některém 

z eventuálních petitů. Žalovaný je pak úspěšný, pokud soud zamítne žalobu ve všech 

eventuálních petitech.
43

 V některých případech nemusí být plný úspěch na první pohled zjevný. 

Například u určovacích žalob lze vést polemiku o tom, kdo je v řízení úspěšný a neúspěšný, když 

podstata sporu spočívá v určení právního postavení. Podle judikatury Nejvyššího soudu hájila-li 

žalující strana důvodně své (ohrožené) právo nebo právní postavení určovací žalobou, má právo 

na nahrazení nákladů řízení proti osobě, která stav ohrožení práva či nejistoty v právním vztahu 

vyvolala.
44

  

 

Právo na náhradu nákladů podle výsledku řízení proti účastníkům řízení má však i stát 

podle § 148 odst. 1 OSŘ, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních 

poplatků. Výše uvedené potvrzuje i judikatura Ústavního soudu.
45

 Z uvedeného ustanovení 

plyne, že pokud se účastníkovi přizná osvobození od soudního poplatku dle § 138 OSŘ, stát 

nebude mít právo na náhradu nákladů řízení. § 138 odst. 1 OSŘ upravuje i částečné osvobození 

od soudních poplatků, je tedy zřejmé, že pokud byl účastník částečně osvobozen od soudních 

poplatků, měl by státu nahradit náklady také částečně. Nutno dodat, že se jedná o náklady, které 

stát v průběhu řízení platil.  

                                                 
42

 Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. I. ÚS 3819/13 
43

 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4., s. 635. 
44

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května. 2015, sp. zn. 26 Cdo 609/2015 
45

 Nález Ústavního soudu ze dne 25. února 2009 sp. zn. I. ÚS 92/08 
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§ 142 odst. 2 OSŘ se zabývá částečným úspěchem účastníka. V takovém případě soud 

náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu 

nákladů právo. Je zjevné, že žádný z účastníků nebude mít právo na náhradu nákladů řízení, 

pokud budou mít oba úspěch v 50 %. Bylo by zcela absurdní, aby si navzájem účastníci hradili 

náklady. Pokud bude mít jeden účastník úspěch v 70 %, druhý účastník (který má z logiky věci 

30% úspěch) mu musí nahradit 40 % nákladů (70 % - 30 %). Nižší úspěch žalobce pak znamená, 

že v řízení úspěšnější žalovaný získá i poměrnou část nákladů řízení.
46

  

 

Takové pravidlo by se však mohlo zdát v některých případech poněkud přísné a 

nespravedlivé, obzvlášť v oblasti odškodňování újmy na zdraví, kde je často velice obtížné 

stanovit přesnou výši újmy v penězích. V takových případech je relevantní § 142 odst. 3 OSŘ, 

který stanoví pravidlo, že pokud měl účastník neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-

li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu, může mu soud přiznat 

plnou náhradu nákladů řízení. Co je nepatrný úspěch lze konkrétně definovat obtížně, bylo by to 

i neúčelné, nepatrnost se musí vždy posuzovat vzhledem k předmětu řízení. Pokud bude 

předmětem žaloby zaplacení částky ve výši 100 000 Kč a soud přizná žalobci pouze 99 000 Kč, 

lze nepochybně prohlásit, že žalobce neuspěl pouze v nepatrné části svého nároku – a soud 

přizná žalobci plnou náhradu nákladu řízení. Pokud by však předmětem žaloby bylo zaplacení 

částky 1 010 Kč a žalobci by bylo přiznáno 10 Kč, těžko by se situace mohla považovat za 

nepatrný neúspěch, i když nepřiznána částka byla stejná jako v předchozím příkladě. U 

znaleckého posudku je třeba rozlišovat, zda znalecký posudek je podkladem pro hodnocení, zda 

nárok vůbec vznikl nebo jestli výše plnění závisí na znaleckém posudku.
47

 Dalším případem je 

úvaha soudu, kterou upravuje § 136 OSŘ. K vyčíslení výše nároků nemusí být možné nebo 

účelné použítí znaleckého posudku (například znalec v dané problematice neexistuje), soud však 

nemůže odmítnout žalobu z důvodu, že přesně vyčíslit škodu nelze. Nepochybně by porušil 

zásadu zákazu denegatio iustitiae (odepření spravedlnosti). § 136 OSŘ výslovně povoluje soudu 

určit výši nároků podle své úvahy v případě, kdy výši nároků lze zjistit jen s nepoměrnými 

obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec. Jako příklad lze uvést již zmíněný případ náhrady újmy na 

zdraví, kde lze jen obtížně přesně stanovit výši újmy spolehlivou metodou. 

 

                                                 
46

 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9, s. 603. 
47

 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, doplněné 

a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0., s. 407. 



 

20 

 

 

Zásada úspěchu je dále omezena určitými výjimkami. § 143 OSŘ upravuje případ, kdy 

žalovaný svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení. V takovém 

případě má žalovaný nárok na náhradu nákladů řízení proti žalobci. Ustanovení tedy dopadá na 

situace, kdy žalovaný neuspěje, ale přesto má nárok na náhradu nákladů řízení (kdyby žalovaný 

uspěl, právo by se určilo podle zásady úspěchu). Jako příklad lze uvést podání žaloby na 

nesplatný dluh, který se během řízení stane splatným. Nicméně je nutno brát v potaz chování 

dlužníka, pokud bude během řízení dluh odmítat, lze usuzovat, že by dobrovolně neplnil, i kdyby 

splatnost nastala před zahájením soudního řízení.
48

 

 

Speciální případy vymezené zvláštním postavením žalobců, kteří jako složky státu nemají 

právo na náhradu nákladů řízení, upravuje § 142 odst. 4 OSŘ. Pokud neuspějí, má žalovaný 

účastník vůči nim právo na náhradu nákladů. Jedná se však jen o zákonem předvídaný okruh 

věcí.
49

 

 

1.1.2.3.  Náhrada nákladů podle zavinění 

 

Podle § 147 OSŘ může soud účastníkovi nebo jeho zástupci uložit, aby hradili náklady 

řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže tyto 

náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. V textu ustanovení je vyjádřena zásada 

zavinění. Na rozdíl od zásady úspěchu ve věci se zde přikládá důraz na zavinění, prakticky tedy 

způsobení nákladů. Při absenci této zásady si lze snadno představit možnost zneužití z řad 

profesionálů (zejména tedy ze stran profesionálních zástupců stran, např. advokátů), kteří by 

vedli řízení způsobem umožňující poskytování nesmyslných právních služeb, aby následně na 

základě § 142 odst. 1 OSŘ žádali plnou náhradu za tyto úkony. Zásada zavinění dopadá i na 

zmařené soudní jednání (účastník se bez důvodu nedostaví). Text zákona dopadá i na situaci, kdy 

účastník realizuje svá práva příliš pozdě, například pokud v minulosti účastník podal námitku 

nepříslušnosti až při prvním jednání (místo toho, aby ji podal v kvalifikovaném vyjádření).
50

 Dá 

se tedy říct, že zásada zavinění motivuje k větší koncentraci řízení. Ustanovení § 147 OSŘ je 

třeba stále mít na paměti, například pokud se zastaví řízení z toho důvodu, že zástupce žalobce, 

který podal žalobu, nedoloží (ani přes veškerá opatření) plnou moc od žalobce, nelze přikázat 

                                                 
48

 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9., s. 613. 
49

 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9., s. 606. 
50

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 sp. zn. I. ÚS 2502/10 
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náhradu nákladů řízení žalobci, nýbrž zástupci žalobce.
51

 Nakonec lze uvést, že pokud žalobce 

nevezme zpět žalobu poté, co žalovaný uhradil žalovanému pohledávku, má žalovaný proti 

žalobci právo na náhradu nákladů řízení.
52

 

 

Dále § 147 OSŘ ve druhém odstavci stanoví, že soud může uložit svědkům, fyzickým 

osobám uvedeným v § 126a (fyzická osoba, která má vypovídat o okolnostech, týkajících se 

právnické osoby a nastalých v době, kdy byla jejím statutárním orgánem nebo členem tohoto 

orgánu), znalcům, tlumočníkům nebo těm, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, jestliže 

zavinili náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, aby je nahradili účastníkům. Odstavec 2 je 

tedy velmi podobný odstavci 1, nicméně se zde nemluví o účastnících řízení (popř. zástupci), 

nýbrž o jiných osobách. Jedná se o osoby zúčastněné na řízení.
53

 

 

Podle § 148 odst. 2 OSŘ může soud státu přiznat náhradu nákladů řízení, které by jinak 

nevznikly, a uložit stejným výše uvedeným zůčastněným osobám náklady uhradit, jestliže je 

zavinily. Ustanovení je podobné § 147 odst. 2 OSŘ s rozdílem, že se náklady řízení hradí místo 

účastníkovi státu.  

 

Způsob náhrady nákladů řízení podle § 147 OSŘ se však liší od § 142 OSŘ i jiným 

způsobem. Podle § 151 OSŘ může soud rozhodnout o náhradě těchto nákladů již v průběhu 

řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou. Také se o těchto nákladech rozhoduje 

bez ohledu na výsledek řízení. V takovém případě odborná literatura hovoří o separaci nákladů.
54

 

Není důvod, proč by měl soud čekat na výsledek sporu, když v těchto případech rozhoduje bez 

ohledu na výsledek sporu. Rozdíl je samozřejmě i v tom, že § 147 OSŘ upravuje také povinnosti 

osob zúčastněných na řízení (ohledně náhrady nákladů řízení). 

 

1.1.2.4. Předžalobní výzva 

 

§ 142a OSŘ upravuje tzv. institut předžalobní výzvy. Podle autora diplomové práce je 

smyslem a účelem ustanovení dát dlužníkovi prostor pro dobrovolné plnění. Smysl a účel 

                                                 
51

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. listopadu 2001, sp. zn. 29 Cdo 2352/2000 
52

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. září. 1997 sp. zn. 2 Cmo 373/95 
53

 HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k .. Praha: Havlíček Brain 

Team, 2014-. ISBN 978-80-87109-46-5, s. 420. 
54

 KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid. § 147 (Separace nákladů řízení). In: LAVICKÝ, Petr aj. Občanský soudní 

řád: Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2018-2-12].  ASPI_ID KO99_p11963CZ. Dostupné 

v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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ustanovení rozebral i Ústavní soud, který institut označil za poslední upozornění dlužníka na 

existenci závazku, na nějž v případě pasivity v plnění navazuje soudní řízení. Dalším smyslem 

institutu předžalobní výzvy je zabraňovat neúměrnému a neúčelnému zvyšování nákladů 

soudního řízení.
55

 Předžalobní výzvu nelze ztotožňovat například s výzvou k náhradě škody
56

. 

Autor se na základě citované judikatury domnívá, že je na místě u nároků, u kterých povinný 

nezná a nemůže znát přesně svou povinnost, nejprve vyzvat povinného k plnění a až pak zaslat 

předžalobní výzvu.  

 

§ 142a odst. 1 OSŘ přiznává žalobci právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému 

pouze za předpokladu, že žalovanému zaslal ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na 

zahájení řízení na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění. 

Z textu zákona je zřejmé, že podmínkou není faktické doručení předžalobní výzvy dlužníkovi, 

stačí tedy, pokud věřitel zašle předžalobní výzvu na poslední známou adresu, která však nemusí 

být aktuální (pokud o tom věřitel nemá informace). Je nepochybné, že dlužník má povinnost 

udržovat s věřitelem kontakt a pokud věřiteli neoznámí změnu adresy, jde to k jeho tíži. Zaslání 

předžalobní výzvy je dobrodiní poskytnuté dlužníku, neboť je to v prvé řadě on sám, kdo si má 

být vědom existence dluhu a – bez dalšího – očekávat, že ho věřitel bude soudně vymáhat.
57

 

 

Pokud však žalobce žalovanému výzvu podle výše uvedených podmínek nezašle, stále 

má soud podle § 142a odst. 2 OSŘ možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele výjimečně 

náhradu nákladů zcela či zčásti přiznat. Podle judikatury je třeba přihlédnout k postoji dlužníka, 

jakož i jeho reakci na zahájené soudní řízení. Pokud tedy dlužník po podání žaloby povinnost 

nesplní, je zřejmé, že by neplnil ani po zaslání předžalobní výzvy, nebylo by tedy na místě 

náhradu nákladů řízení nepřiznat.
58

 Vrchní soud ve svém usnesení zmiňuje tři případy zvláštního 

zřetele, a to: výjimečné administrativní pochybení v důsledku nemoci upomínatele, skutečnost, 

že dlužník je osoba znalá práva, kterého věřitel ani soud neměli možnost poučit o jeho 

povinnosti, nepřiznání náhrady v rozporu s dobrými mravy.
59

 Samozřejmě si lze představit i jiné 

případy, například pokud dlužník rozsáhlou právní argumentací odmítne výzvu k plnění, lze 

pravděpodobně předpokládat, že by na základě předžalobní výzvy neplnil (ale nutno přihlížet 

k okolnostem). 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2015, sp. zn. I. ÚS 4047/14 
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 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. září 2013, sp. zn. 23Co 210/2013-26 
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 TICHÝ J., Jiný pohled na předžalobní výzvu a náklady s ní spojené. Právní rozhledy 8/2014, s. 283. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013 
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 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. února 2014, sp. zn. 1 Co 524/2013. 
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Nutno však dodat, že text ustanovení mluví pouze o situaci, kdy se řízení týká splnění 

určité povinnosti, tedy žalob na plnění. Logicky se většinou předžalobní výzva nebude týkat 

určovacích žalob. 

 

1.1.2.5. Moderační právo soudu  

 

§ 150 OSŘ upravuje moderační právo soudu. Soud nemusí výjimečně náhradu nákladů 

řízení přiznat zcela nebo zčásti. Podmínkou jsou důvody zvláštního zřetele, nebo pokud odmítne-

li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem. 

Ustanovení má podle Ústavního soudu vést k odstranění tvrdosti, nicméně je třeba posoudit 

veškeré okolnosti konkrétní věci. Použití moderačního práva je třeba řádně a přesvědčivě 

odůvodnit.
60

  

 

Soud může nařídit setkání s mediátorem na základě § 100 odst. 2 nebo § 114c odst. 3 

písm. d) OSŘ. Je zřejmé, že pokud se účastník (bez omluvy) nedostaví k setkání s mediátorem, 

nemá účastník pravděpodobně zájem o rychlé a smírné řešení sporu (například proto, aby 

druhému účastníkovi uškodil). V takovém případě je na místě uplatnit moderační právo (v 

případě, že účastník bude v dlouhém a nákladném sporu úspěšný) a náhradu nákladů řízení snížit 

nebo zcela nepřiznat. Lze však namítnout, že pokud by se druhý účastník choval hrubě a velice 

urážlivě k prvnímu účastníkovi, byl by to pravděpodobně důvod, proč se neúčastnit setkání 

s mediátorem.  

 

Důvody zvláštního zřetele jsou však poněkud nejasnějším označením. Po analýze 

judikatury lze uvést příklady, které podstatu „zvláštního zřetele“ naplňují. Mohou to být osobní 

poměry, zejména s přihlédnutím k velmi nízkému pracovnímu příjmu.
61

 Jistou úlevou pro 

některé strany složitého sporu může být, že v případě dosud neřešené právní problematiky jsou 

dány důvody mimořádného zřetele hodné, pro které přiznání nákladů řízení žalobcům není 

namístě.
62

 Výklad je pochopitelný například pro situace, kdy si žalovaná strana před začátkem 

sporu zaplatí nákladné právní konzultace, které však neposkytují jednoznačnou odpověď na 

právní otázky, jelikož situace byla dosud neřešená nebo je právní otázka velice problematická. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006, sp. zn. I. ÚS 191/06 
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Strana tedy zvolí pasivní přístup, přičemž následně soudní spor prohraje. Podobný výklad lze 

zvolit v případě výkladu složité mezinárodní smlouvy, která nepředstavuje předmět ustáleného a 

běžného výkladu patrného z rozhodovací praxe soudů.
63

 Jako další příklad lze uvést 

nepřiměřenou tvrdost. Rozsudek Nejvyššího soudu nekonkretizuje nepřiměřenou tvrdost.
64

 

Nepřiměřená tvrdost se zdá být podobná příkladu nízkému pracovnímu příjmu. Nepřiměřenou 

tvrdost lze podle autora diplomové práce však spatřovat v tom, kdy osoba jako spotřebitel uzavře 

neplatnou smlouvu, ale v dobré víře. Následně se bude v případném soudním sporu bránit a 

soudní spor z důvodu neplatnosti uzavřené smlouvy prohraje. Kdyby soud druhé straně přiznal 

náhradu značně velkých nákladů řízení, bylo by to nepřiměřeně tvrdé. Pokud mají obě strany 

podíl na zahájení a průběh řízení, lze v tom spatřovat důvody zvláštního zřetele hodné.
65

 

Zajímavé je usnesení Nejvyššího soudu, ve kterém moderační právo uplatnil z důvodu 

nedostatečné znalosti opatrovnice žalované z oblasti procesního práva omluvitelné zřejmě 

legitimní snahou opatrovnice žalované využít v maximální míře zákonných prostředků k ochraně 

zájmů opatrovankyně.
 66

  

 

1.1.2.6. Náhrada nákladů při smíru, zastavení řízení a odmítnutí návrhu 

 

Podle § 146 odst. 1 OSŘ nemá žádný účastník právo na náhradu nákladů, pokud řízení 

skončilo smírem (a smír neobsahoval ujednání o náhradě nákladů řízení). Možnost uzavřít smír 

upravují zejména ustanovení § 67 - 69 a § 99 OSŘ. Soud tedy rozhodne o náhradě nákladů pouze 

tehdy, pokud smír neobsahuje ujednání o náhradě nákladů řízení. Je zcela logické ponechat 

stranám možnost si spravedlivě vyrovnat a rozdělit náklady řízení. Pokud by to možné nebylo, 

mohlo by docházet k absurdním situacím, kdy by si účastníci zvyšovali nebo snižovali 

vyrovnání, aby si vykompenzovali náhrady nákladů řízení. Nutno mít na paměti, že smírem 

nelze uložit účastníkovi, aby nahradil státu soudní poplatek (lze ale uložit povinnost nahradit 

zaplacení soudního poplatku účastníkovi). Smírem se řeší práva a povinnosti mezi účastníky 

navzájem.
67
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 U zastavení řízení záleží na tom, zda bylo zastavení zaviněno či ne (§ 146 odst. 1 a 2 

OSŘ). V případě, že jeden z účastníků zemře a soud řízení zastaví podle § 107 OSŘ, nebylo by 

rozumné přičítat mrtvému účastníkovi (přesněji řečeno případnému právnímu nástupci 

zemřelého) zavinění zastavení řízení. Jako další příklad lze uvést situaci, kdy strany nejprve 

navrhnou přerušení řízení, následně žádná ze stran nepodá do konce zákonné lhůty (dle § 111 

odst. 4 OSŘ do 1 roku) návrh na pokračování řízení. Vzhledem k tomu, že oba účastnící mohli 

podat návrh na pokračování řízení, mohli oba zastavení řízení zabránit.
68

 V takových případech 

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokud zastavení řízení účastník zaviní, 

je povinen hradit jeho náklady. Účastník může zavinit zastavení řízení různými způsoby. Pokud 

nejsou splněny podmínky řízení, soud dle § 104 OSŘ řízení zastaví - žalobce například bude 

žalovat subjekt bez právní osobnosti (například neexistující právnickou osobu). Byl-li však pro 

chování žalovaného (popř. jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je 

povinen hradit náklady žalovaný. Jako příklad lze uvést ne tolik ojedinělou situaci, kdy žaloba u 

žalovaného vzbudí obavy a svůj dluh splní. Nicméně se může stát, že žalovaný bude dobrovolně 

plnit například v době, kdy žalobcova žaloba ještě nebyla doručena na soud (a soud se tedy 

nezačal věcí zabývat). Žalobce těžko mohl předvídat, že žalovaný bude plnit ve zmíněném 

období dobrovolně. I pokud by byl dluh zaplacen jeden den před podáním žaloby, nebylo by 

spravedlivé po žalobci žádat, aby narychlo ověřil, zda byl dluh zaplacen.
69

 Žalobce tedy vezme 

žalobu zpět na základě § 96 odst. 1 OSŘ, následně soud dle § 96 odst. 2 OSŘ řízení zastaví. 

Hradit náklady řízení bude žalovaný.  

 

V případě odmítnutí žaloby (nebo jiného návrhu na zahájení řízení) § 146 odst. 3 OSŘ 

stanoví, že je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům řízení jejich náklady. 

Ustanovení § 43 OSŘ stanoví, že předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno 

nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je 

nesrozumitelné nebo neurčité. Pokud účastník své podání neopraví, soud řízení odmítne. Z textu 

je zjevné, že odmítnutí žaloby zavinil žalobce, který mohl udělat vše proto, aby tomu zabránil. 

Nicméně odmítnutí žaloby není jediná situace, kdy se znění § 146 odst. 3 OSŘ aplikuje. 

Uvedené se vztahuje nejen na odmítnutí žaloby, ale také na odmítnutí opravného prostředku, a to 
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i mimořádného.
70

 Nakonec lze dodat, že vyjádření žalovaného k dovolání, které je odmítnuté, lze 

považovat za účelné vynaložení nákladů, které se nahrazuje.
71

 

 

1.1.3. Rozhodnutí o náhradě nákladů 

 

§ 151 odst. 1 OSŘ stanoví, že o náhradě nákladů řízení soud rozhodne v rozhodnutí, jímž 

se řízení u něho končí. Výjimku tvoří například § 147 a § 148 odst. 2 OSŘ (viz bod 1.1.2.3.), kdy 

lze rozhodnout již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou. Řízení 

může skončit jen pro určitého účastníka, například částečným rozsudkem na základě § 152 odst. 

2 OSŘ. Je tedy povinností soudu rozhodnout o vypořádání vzájemných práv a povinností mezi 

účastníkem, pro kterého řízení končí, a těmi, kteří v něm pokračují. Dále je třeba vůči němu 

rozhodnout o případném uplatnění § 148 odst. 1 OSŘ.
72

 

 

Určit výši nákladů může předseda senátu až v písemném vyhotovení rozhodnutí (§ 151 

odst. 5 OSŘ). Je třeba upozornit na to, že zákon mluví pouze o určení výše, nikoliv o rozhodnutí, 

které přiznává náhradu nákladů řízení. § 151 odst. 6 OSŘ stanoví, že i když bylo o náhradě 

nákladů řízení rozhodnuto samostatným usnesením, běží lhůta k plnění vždy až od právní moci 

rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána. Nemůže se tedy stát, že se účastník 

odvolá proti rozhodnutí o přiznání nákladů řízení, zatímco usnesení o výši nákladů řízení nabude 

právní moci. 

 

O náhradě nákladů řízení rozhoduje soud z úřední povinnosti, tedy i v případě, že se 

žádný z účastníků náhrady nákladů řízení výslovně nedomáhal (a i když se účastníci práva na 

náhradu nákladů řízení vzdají, soud rozhodne, že účastníci právo na náhradu nákladů řízení 

nemají). Nárok na náhradu nákladů vzniká teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu; 

rozhodnutí soudu má v tomto směru konstitutivní povahu.
73
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1.1.3.1. Specifika rozhodování o náhradě nákladů v opravném řízení 

 

OSŘ obsahuje určitá specifika týkající se rozhodování o náhradě nákladů v opravném 

řízení. Konkrétně se jedná o tato řízení: odvolání, žaloba na obnovu řízení, žaloba pro 

zmatečnost a dovolání. 

 

Pro řízení odvolací § 224 OSŘ výslovně stanoví přiměřené použití zákonných ustanovení 

o nákladech řízení před soudem prvního stupně. Změní-li však odvolací soud rozhodnutí, 

rozhodne i o nákladech řízení u soudu prvního stupně (§ 151 odst. 1 OSŘ). Pokud je měněno 

rozhodnutí, dochází ke změně výsledku sporu, tedy i ke změně výchozích předpokladů, za 

kterých bylo rozhodnutí o náhradě nákladů řízení vydáno. V případě zrušení rozhodnutí a 

vrácení věci soudu prvního stupně nebo postoupení věcně příslušnému soudu, soud prvního 

stupně rozhodne o náhradě nákladů v novém rozhodnutí o věci. V případě zastavení odvolacího 

řízení (pro zpětvzetí) nebo odmítnutí odvolání odvolací soud s ohledem na § 146 OSŘ rozhodne 

pouze o nákladech odvolacího řízení. 

 

Dalším zmíněným specifikem je žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost. Podle § 235i 

odst. 1 OSŘ v novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů původního řízení i 

řízení o žalobě (pro zmatečnost nebo o žalobě na obnovu řízení). O náhradě nákladů původního 

řízení však nerozhodne, jestliže rozhodnutí po povolení obnovy nenahrazuje původní rozhodnutí. 

I když ustanovení zákona přesouvá rozhodování o nákladech řízení o žalobě pro zmatečnost 

(popř. o žalobě na obnovu řízení) do nového rozhodnutí, neznamená to, že o těchto nákladech 

rozhoduje soud izolovaně, odděleně od nákladů řízení původního. Naopak tyto náklady tvoří 

součást všech nákladů, jež v obou řízeních vznikly, a pro náhradový režim pak rozhodující 

rámec představuje řízení původní, resp. jeho výsledek.
74

 Zruší-li soud na základě žaloby pro 

zmatečnost napadené rozhodnutí a zastaví-li též řízení o věci (podle § 235e odst. 2 OSŘ), další 

řízení se konat nebude, a proto soud rozhodne i o náhradě nákladů původního řízení. Podle § 

235i odst. 3 OSŘ právní poměry někoho jiného než účastníka řízení nemohou být novým 

rozhodnutím o věci dotčeny. Ustanovení se týká prakticky jen následků, které může mít pro třetí 

osoby fakt, že určité pravomocné rozhodnutí, z nehož v dobré víře vycházely, bylo posléze 

zrušeno.
75
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Zákon v případě dovolání v § 243c odst. 3 odkazuje na ustanovení § 224 OSŘ, takže 

úprava není oproti úpravě odvolání příliš rozdílná. Pokud dovolací soud změní rozhodnutí 

odvolacího soudu, pochopitelně rozhodne o nákladech předchozích řízení a o nákladech 

dovolacího řízení. V případě odmítnutí, zastavení nebo zamítnutí dovolací soud rozhodne jen o 

nákladech dovolacího řízení. Pokud rozhodnutí odvolacího soudu zruší, o náhradě nákladů řízení 

rozhodne soud, který bude dále věc řešit. Literatura uvádí, že pokud byly důvodem zrušení 

rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně vady zmatečnosti uvedené v § 229 odst. 1 

písm. a), b) nebo d) nebo vady zmatečnosti uvedené v § 229 odst. 2 písm. a) nebo b), rozhodne 

dovolací soud vedle zrušení rozhodnutí i o zastavení řízení, popřípadě také o postoupení věci 

orgánu, do jehož pravomoci věc náleží. V tomto případě rozhodne dovolací soud znovu o 

nákladech odvolacího řízení, popřípadě i řízení na prvním stupni, a zároveň rozhodne i o 

nákladech dovolacího řízení.
76

 §243f odst. 3 OSŘ však stanoví výjimku, že v případě zastavení 

nebo odmítnutí dovolání nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení 

odůvodněno. 

 

1.1.3.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí o náhradě nákladů 

 

V tomto bodě autor diplomové práce pouze vyjmenuje přípustné opravné prostředky proti 

rozhodnutí o náhradě nákladů. Konkrétní průběh všech opravných prostředků je nepochybně 

tématem pro samostatnou diplomovou práci. 

 

Účastník sporu nemusí souhlasit s rozhodnutím ohledně náhrady nákladů řízení a zákon 

mu v tomto případě umožňuje podat odvolání proti rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. Jedná se 

o obecnou úpravu odvolání (§ 201 a násl. OSŘ). 

 

Dovolání proti rozhodnutí týkající se náhrady nákladů řízení není podle § 238 odst. 1 

písm. h) OSŘ přípustné. 

 

Žaloba na obnovu řízení nebo pro zmatečnost není přípustná jen proti výrokům 

rozhodnutí o nákladech řízení (§ 230 odst. 1 písm. b OSŘ).  
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1.2. Nalézací řízení nesporné 

 

Literatura řízení nesporné označuje za řízení, jehož cílem je úprava poměrů účastníků, 

kteří v jeho rámci nemají postavení vzájemných odpůrců, nejde v něm o řešení sporu. Základním 

společným znakem nesporných řízení je zájem státu na jejich právní úpravě. Účastníkem řízení 

může být i jeden subjekt. Některá nesporná řízení lze zahájit i bez návrhu.
77

 Jak již bylo výše 

řečeno, dělení mezi řízením sporným a nesporným je usnadněno legislativou, konkrétně ZŘS. 

 

Podle ZŘS může mít náhrada nákladů řízení trojí typový režim: zvláštní řízení, která lze 

zahájit i bez návrhu a jež nemají ve zvláštní části ustaven specifický režim pravidel o náhradě 

nákladů řízení, dále ty, co lze zahájit i bez návrhu a specifický režim mají, a nakonec ty, která lze 

zahájit jen na návrh. Výjimkou jsou řízení ve statusových věcech manželských a partnerských, 

které podle § 23 ZŘS mají stejný režim náhrady nákladů jako první skupina (řízení nesporné, 

které lze zahájit i bez návrhu a jež nemají specifický režim).
78

 Na základě těchto tří režimů autor 

práce rozdělí tuto kapitolu do třech podkapitol. 

 

Na úvod nutno k nesporným řízením připomenout, že ZŘS není výlučným pramenem 

práva v oblasti náhrady nákladů v nesporných řízeních, samotný § 1 odst. 3 ZŘS stanoví 

subsidiaritu OSŘ. Bylo by legislativně zcela zbytečné znova definovat stejné pojmy a popisovat 

stejné postupy, proto je subsidiární použití OSŘ logické, nicméně při výkladu je třeba brát 

v úvahu povahu speciality, kterou ZŘS má. Vždy se však musí přihlédnout k okolnostem 

případu, například v beznávrhových řízeních nelze aplikovat §142a OSŘ týkající se předžalobní 

výzvy.
79

 

 

1.2.1. Řízení nesporná, která lze zahájit bez návrhu a která nemají specifický 

režim 

 

Základem tohoto režimu jsou § 23 a 24 ZŘS. Úprava stanoví, že v tomto režimu nemá 

žádný z účastníků právo na náhradu nákladu řízení podle výsledku řízení. Dále lze náhradu 

nákladů řízení přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu. Jako příklad okolnosti případu lze 

                                                 
77

 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné 

slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1., Ř – řízení nesporné. 
78

 SVOBODA, Karel, Miroslav HROMADA, Jiří LEVÝ, David VLÁČIL, Šárka TLÁŠKOVÁ a Tomáš PIRK. 

Náklady řízení. V Praze: C.H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-650-0., s. 146. 
79

 Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-297-7., s. 46. 



 

30 

 

 

uvést příčiny rozvratu manželství při řízení o rozvodu.
80

 Z výše uvedeného nepochybně vyplývá, 

že účastníci si v tomto režimu většinou náklady nehradí, i za předpokladu, že budou v řízení 

úspěšní. Neuplatní se tedy pravidlo v § 142 OSŘ. Jedním z dalších důležitých pravidel je situace 

popsána v § 24 ZŘS, kdy soud může uložit náhradu nákladů řízení zcela nebo částečně tomu, 

kdo podal návrh na zahájení řízení, ačkoli šlo o svévolné a zjevně bezúspěšné uplatňování práva. 

Jak již plyne z názvu ustanovení, jedná se o sankční opatření, které má nepochybně zabránit 

nesmyslným návrhům. Za svévolné uplatňování práva považuje Nejvyšší správní soud situaci, 

kdy někdo uplatňuje své právo zjevně šikanózním způsobem, svévolně a účelově, soudí se nikoli 

se snahou o meritorní řešení sporu, nýbrž pro samotné vedení sporu.
81

 O svévoli lze podle 

Nejvyššího soudu mluvit u situace, kdy někdo činí procesní úkony nikoliv v zájmu ochrany 

svých subjektivních práv, ale jen zlovolně (při vědomí, že tím svá práva neochrání a ani ochránit 

nechce) a se záměrem způsobit jinému škodu nebo jinou újmu, popřípadě alespoň procesní 

obtíže.
82

 Jako příklad autor uvádí situaci, kdy někdo podá návrh na omezení svéprávnosti osoby 

jenom proto, že chce dané osobě uškodit.  Nutno uvést, že výše uvedená judikatura se váže k § 

138 odst. 1 OSŘ, nicméně ustanovení OSŘ používá podobné výrazy, proto lze výklad použít i na 

ustanovení § 24 ZŘS. Ustanovení § 138 odst. 1 OSŘ však nelze zaměňovat s ustanovením § 24 

ZŘS. Autor za zjevné bezúspěšné uplatňování práva považuje například situaci, kdy účastník 

podá návrh, i když si je vědom toho, že návrh bude zamítnut. Ústavní soud judikoval, že není 

akceptovatelné, aby až v závislosti na výsledku sporu soud rozhodl, že šlo o zřejmě bezúspěšné 

uplatnění práva.
83

 Podle odborné literatury však termín bezúspěšné uplatňování práva nelze 

vykládat tak, že procesní neúspěch byl pro soud očividný již v okamžiku uplatnění práva. Pokud 

se kdykoliv během řízení ukáže, že účastník již na počátku musel nebo měl vědět, že je jeho 

návrh neopodstatněný, jedná se o zjevné bezúspěšné uplatnění práva.
84

 

 

Nutno dodat, že stejný režim mají statusová řízení ve věcech manželských a partnerských 

i přesto, že to nejsou řízení, která lze zahájit i bez návrhu.  

 

Konkrétní výčet řízení, která lze zahájit i bez návrhu, v zákoně nenalezneme, ZŘS však v 

§ 13 odst. 1 stanoví, že řízení se zahajuje i bez návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze řízení 

zahájit jen na návrh. Pokud tedy u konkrétního řízení nenalezneme, že se řízení zahájí pouze na 
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návrh, lze daný typ řízení zařadit do řízení, které lze zahájit i bez návrhu. Jako příklady lze uvést 

řízení o odvolání podpůrce, řízení o určení data smrti, řízení o jmenování znalce, řízení ve 

věcech rodičovské odpovědnosti, pozůstalostní řízení, řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech 

vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. 

 

1.2.2. Řízení nesporná, která lze zahájit i bez návrhu a která mají specifický 

režim 

 

Jedná se o řízení, která lze zahájit i bez návrhu, nicméně mají specifický režim a nedájí se 

bez výhrad použít ustanovení § 23 a § 24 ZŘS, popřípadě ustanovení OSŘ na základě stanovení 

subsidiarity v § 1 odst. 3 ZŘS. Výše vyjmenovaná ustanovení se tedy použijí, pokud specifický 

režim nestanoví jinak (k tomu však nutno brát v potaz okolnosti a specifičnost daných režimů, 

obzvlášť při subsidiární aplikaci OSŘ). 

 

1.2.2.1. Řízení o svéprávnosti 

 

Specifický režim náhrady nákladů v řízení o svéprávnosti nalezneme v § 43 ZŘS. 

 

První odstavec § 43 ZŘS pojednává o placení a nikoliv o hrazení nákladů řízení (k 

distinkci těchto pojmů viz úvod diplomové práce). Je stanoveno, že náklady řízení platí stát, 

kromě nákladů právního zastoupení s výjimkou nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro 

řízení. Ustanovení z hlediska náhrady nákladů je důležité v tom, že účastníkovi by tyto náklady 

neměly vznikat, protože je platí stát. Taxativní výčet nákladů státu neexistuje, lze však užít 

demonstrativní ustanovení v § 137 OSŘ. 

 

O náhradě nákladů pojednává druhý odstavec § 43 ZŘS. Lze-li to spravedlivě žádat, 

přizná soud státu náhradu proti tomu, o jehož svéprávnost v řízení šlo. Pokud to tedy lze 

spravedlivě žádat, soud přizná státu náhradu nákladů řízení, které stát platil (viz odstavec výše). 

Autor diplomové práce považuje omezení svéprávnosti za institut, který má především chránit 

osoby, jež nemohou činit rozumná rozhodnutí promítající se do právního jednání. To potvrzuje 

ustanovení § 55 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který stanoví, že k omezení 

svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným 

uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Jako příklad lze uvést, že by bylo zcela absurdní 

(a nespravedlivé žádat), aby náklady řízení hradila osoba, která je nemajetná. Pokud by si však 
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osoba nesvéprávnost a následné omezení svéprávnosti přivodila sama, například nadměrným 

užíváním léků (například za účelem vyvolání euforie), je nepochybně spravedlivé žádat, aby 

taková osoba hradila státu náklady řízení, obzvlášť u osoby, která není nemajetná.  

 

1.2.2.2. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu 

 

V ustanoveních ohledně řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve 

zdravotním ústavu je pouze upravena úprava placení nákladů řízení. Náklady řízení podle § 74 

ZŘS platí stát. Neplatí však náklady právního zastoupení umístěného člověka s výjimkou 

nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro řízení. Ustanovení je tedy podobné § 43 odst. 1 

ZŘS, proto lze odkázat na bod 1.2.2.1. diplomové práce. Jelikož zákonná ustanovení neobsahují 

další specifickou odchylku, pochopitelně se uplatní ustanovení § 23 a § 24 ZŘS. 

 

1.2.2.3. Řízení o pozůstalosti 

 

Vzhledem k extenzivní úpravě řízení o pozůstalosti bude tomuto bodu věnována zvýšená 

pozornost. Dále lze říci, že řízení o pozůstalosti je pro osoby běžnějším řízením, na rozdíl od 

jiných nesporných řízení (například řízení o svéprávnosti). 

 

Druhy nákladů řízení o pozůstalosti 

 

Obecnou úpravu nákladů řízení nalezneme v § 127 ZŘS. Jsou jimi odměna notáře za 

prováděné úkony soudního komisaře, jeho hotové výdaje, náhrada za daň z přidané hodnoty 

(pokud je plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 

235/2004 Sb.)) a odměna správce dědictví. Odměnu notáře podrobně upravuje vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské 

komory České republiky (notářský tarif), (vyhláška č. 196/2001 Sb.). Jako další náklady lze 

uvést na základě § 209 odst. 1 ZŘS odměnu likvidačního správce, jeho hotové výdaje a náhradu 

za daň z přidané hodnoty, pokud je plátcem podle zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 

235/2004 Sb.). Tyto náklady lze brát v úvahu samozřejmě pouze v případě likvidace 

pozůstalosti. Specifickým nákladem je například jistota na náhradu nákladů podle § 257 ZŘS, 

která slouží na náhradu škody nebo jiné újmy, která by vznikla nedůvodným popřením 

pohledávky nebo práva na uspokojení ze zajištění anebo jejich části (vrácení jistoty upravuje § 
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267 ZŘS). Dalším specifickým nákladem jsou náklady spojené s úschovou jiných hmotných 

movitých věcí podle § 284 a 285 ZŘS. Vzhledem k subsidiaritě OSŘ podle § 1 odst. 3 ZŘS lze 

uvažovat i o jiných nákladech. § 137 OSŘ vyjmenovává demonstrativní výčet nákladů. 

 

Náhrada nákladů řízení o pozůstalosti 

 

Podle § 128 ZŘS, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo jsou-li tu důvody hodné 

zvláštního zřetele, soud účastníkovi přizná náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému 

uplatňování nebo bránění práva proti ostatním účastníkům nebo některým z nich (zcela nebo 

zčásti). Ustanovení tedy upravuje výjimku z § 23 ZŘS (viz podkapitola 1.2.1.). V ustanovení 

nalezneme shodu v pojmech okolnosti případu, které § 23 ZŘS také používá. Odlišným 

označením jsou však důvody zvláštního zřetele. Důvody zvláštního zřetele používá taktéž 

ustanovení § 150 OSŘ upravující moderační právo soudu, určitým vodítkem k výkladu pojmu 

může být judikatura zmíněná v bodu 1.1.2.5., ale je třeba mít na paměti specifika řízení o 

pozůstalosti. Náklady musí být účelné k uplatnění nebo bránění práva, přičemž stejné spojení 

používá § 142 odst. 1 OSŘ, který upravuje zásadu úspěchu ve věci. Vzhledem k tomu, že 

ustanovení používá velmi neurčité pojmy, je zde velký prostor pro výklad a uvážení všech 

skutečností. Jako příklad aplikace § 128 ZŘS odborná literatura uvádí situaci, kdy by bylo 

opakovaně jednání před soudním komisařem zmařeno pro omluvu či nedostavení se jednoho 

účastníka, čímž by ostatním vznikly neodůvodněné náklady.
85

 Jako další příklad lze uvést 

situaci, kdy účastník zaviněně způsobí odročení jednání tím, že opakovaně uvádí nové 

skutečnosti, které je potřeba došetřit, ač mu musely být známy již při předchozím jednání, nebo 

požaduje odročení jednání, aby se mohl s někým poradit o skutečnostech, které mu již musely 

být známy před jednáním.
86

 Co se týče nákladů odvolacího řízení, tak zákon stanoví (§ 132 

ZŘS), že se náhrada nákladů odvolacího řízení řídí přiměřeně ustanovením § 128 ZŘS, v čemž 

lze spatřovat podobnost ustanovení § 224 odst. 1 OSŘ, které stanoví, že ustanovení o nákladech 

řízení před soudem prvního stupně platí přiměřeně i pro řízení odvolací. 

 

Výše uvedené neplatí pro případ, kdy byla nařízena likvidace pozůstalosti. V takovém 

případě náhrada nákladů řízení přiznaná likvidačnímu správci patří do majetku likvidační 

podstaty (§ 230 odst. 3 ZŘS). Obsah likvidační podstaty stanovuje § 212 ZŘS, nicméně pro 
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potřeby této diplomové práce podrobné rozebrání není účelné. Lze si představit situace, kdy 

majetková podstata nebude stačit na uhrazení nákladů řízení. V takovém případě je ručitelem stát 

(§ 210 odst. 2 ZŘS). Odlišný postup je u náhrady nákladů řízení účastníků v likvidačním řízení. 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení proti likvidačnímu správci. Výjimkou 

jsou náklady, které vznikly zaviněním likvidačního správce nebo náhodou, která se mu přihodila 

(§ 230 odst. 1 ZŘS). Institut zavinění likvidačního správce je podobný institutu v § 147 OSŘ, 

který pojednává o zásadě zavinění nákladů. Je pochopitelné, že by likvidační správce měl být 

odpovědný za svá pochybení. V opačném případě by mohl být motivován náklady likvidace 

pozůstalosti co nejvíce zvětšit a likvidaci prodloužit, aby měl nárok na větší odměnu. 

Zajímavostí je, že likvidační správce pozůstalosti nese odpovědnost i za náklady, které vznikly 

náhodou. V ustanovení lze spatřovat ulehčení situace účastníků, kteří nemusí nutně dokázat, že 

likvidační správce náklad zavinil. Stačí, aby dokázali, že se jedná o náhodu. Likvidační správce 

bude motivován věnovat takovým náhodám zvýšenou pozornost a podle toho usměrňovat svůj 

postup, což může mít za následek předcházení vzniku zbytečných (avšak náhodných) nákladů. 

Podle odborné literatury se podobně jako v § 147 OSŘ i zde o těchto nákladech rozhoduje 

odděleně od celkových nákladů řízení.
87

  

 

Zvláštní situace v likvidaci nastává v případě popření pohledávky nebo práva na 

uspokojení pohledávky ze zajištění. Věřitelé výše zmíněnou pohledávku nebo právo mohou 

popřít. Soud následně vyzve ostatní věřitele, aby se vyjádřili, zda popřené právo nebo 

pohledávku chtějí uplatnit určovací žalobou u soudu (§ 256 ZŘS). Popírajícím věřitelům soud 

usnesením uloží složení jistoty na náhradu nákladů podle § 257 ZŘS, která slouží na náhradu 

škody nebo jiné újmy, která by vznikla nedůvodným popřením pohledávky nebo práva na 

uspokojení ze zajištění anebo jejich části. Byla-li následná žaloba (dle § 257 odst. 1) o určení 

pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění zamítnuta, odmítnuta, nebo řízení 

o žalobě zastaveno, soud vrátí složenou jistotu (§ 267 odst. 1 ZŘS). Bylo-li však žalobě 

vyhověno (popření pohledávky nebylo důvodné), je popírající povinen nahradit škodu nebo jinou 

újmu, která žalujícímu vznikla nedůvodným popřením jeho pohledávky nebo práva na 

uspokojení pohledávky ze zajištění (§ 267 odst. 2 ZŘS). Jistota se v tomto případě logicky 

použije na započtení povinnosti výše uvedené náhrady škody nebo jiné újmy (§ 267 odst. 3 

ZŘS). Pokud bude jistota vyšší, soud zbytek jistoty popírajícímu věřiteli vrátí, v případě vyšší 

náhrady popírající věřitel bude muset rozdíl doplatit. Výše uvedené vyplývá ze spojení, že 
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povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu, která nebyla kryta složenou jistotou, tím není dotčena 

(§ 267 odst. 3, věta 2. ZŘS.). §266 ZŘS stanoví pravidla náhrady nákladů účastníků proti 

likvidačnímu správci a pravidla náhrady přiznaných nákladů řízení likvidačnímu správci v řízení 

o výše zmíněné žalobě (žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze 

zajištění). Ustanovení je však totožné s ustanovením § 230 ZŘS (viz výše). Odborná literatura to 

označuje za obtížně vysvětlitelný metodický prohřešek
88

, z těchto důvodů se práce tímto 

ustanovením dále nebude zabývat. 

 

Jak plyne z povahy likvidace pozůstalosti, všem skupinám se nemusí dostat uspokojení 

jejich nároků, tedy i jejich náhrad nákladů řízení. ZŘS proto v § 273 vyjmenovává skupiny 

pohledávek (a stanovuje další pravidla), které se uspokojí v následujícím pořadí: 

1. Pohledávky ze smluv, které byly uzavřeny s likvidačním správcem nebo notářem. 

2. Pohledávky vzniklé státu na nákladech vynaložených na zpeněžování majetku 

likvidační podstaty a jeho správu, popřípadě též na úschovu majetku patřícího do likvidační 

podstaty u vhodného schovatele. 

3. Pohledávka odměny a náhrady nákladů likvidačního správce a, byla-li likvidačnímu 

správci poskytnuta záloha, státu. 

4. Pohledávka odměny a náhrady nákladů notáře za úkony, které v řízení o pozůstalosti 

provedl jako soudní komisař. 

5. Pohledávka nákladů zůstavitelova pohřbu. 

6. Pohledávky odměny a náhrady nákladů těch, kdo vykonávali správu pozůstalosti za 

řízení v době do nařízení likvidace pozůstalosti. 

7. Pohledávky výživného. 

8. Ostatní pohledávky. 

Od pohledávek č. 1 a 2 se odečtou náklady vynaložené likvidačním správcem nebo 

notářem na provedené zpeněžnení majetku,
89

 který sloužil k zajištění pohledávek, a poměrná část 

nákladů vynaložených na správu majetku patřícího do likvidační podstaty, která byla započítána 

věřitelům zajištěných pohledávek. V případě, že nelze plně uspokojit pohledávky patřící do 

stejné skupiny, uspokojí se poměrně. Rozsáhlé rozebrání uspokojování pohledávek v likvidaci 
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však není předmětem diplomové práce, proto předchozí výklad byl proveden stručnou a 

rozhodně ne vyčerpávající formou. 

 

Vlastní režim mají náklady spojené s úschovou podle § 284 a 285 ZŘS. Podle odborné 

literatury režim náhrady nákladů úschovy podle § 284 ZŘS (úschova jiných hmotných movitých 

věcí) je stejný jako u úschovy podle § 285 ZŘS (úschova jiných hmotných věcí s potřebou 

vhodného schovatele), i přesto, že níže uvedená pravidla jsou uvedena pouze u § 285 ZŘS.
90

 

Náklady spojené s úschovou hradí schovateli stát. Následně má však stát podle výsledku řízení 

proti účastníkům právo, aby mu nahradili náklady spojené s úschovou, popřípadě právo na jejich 

náhradu z výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty. 

 

1.2.3. Řízení nesporná, která lze zahájit jen na návrh  

 

§ 23 ZŘS neupravuje řízení, která lze zahájit jen na návrh (mimo řízení ve statusových 

věcech manželských a partnerských). Pokud tedy ZŘS u daného typu řízení neobsahuje odchylku 

(ZŘS takových odchylek příliš mnoho neobsahuje), uplatní se již zmíněný § 1 odst. 3 ZŘS, který 

stanoví subsidiaritu OSŘ. Nelze však tvrdit, že náhrada nákladů bude stejná jako v řízení 

sporném. Nesporné řízení se značně liší od řízení sporného, přičemž se k těmto odlišnostem musí 

nepochybně přihlédnout při výkladu příslušných ustanovení OSŘ.  

 

Odborná literatura se neshoduje v tom, zda lze v řízeních, která lze zahájit jen návrhem, 

aplikovat ustanovení § 24 ZŘS (k tomu blíže 1.2.1.). Podle jednoho výkladu lze na tato řízení v 

oblasti náhrady nákladů aplikovat pouze OSŘ (mimo specifický režim).
91

 Podle druhého výkladu 

sankční nákladová ustanovení podle § 24 ZŘS lze aplikovat ke všem typům zvláštních řízení.
92

 

Podle autora diplomové práce není důvod, aby se § 24 ZŘS nemohl na výhradně návrhová řízení 

aplikovat. 

 

Zvláštní případ u řízení, které lze zahájit jen na návrh, je náhrada výdajů z povinné 

úschovy dle § 297 ZŘS. Ustanovení k náhradě nákladu stanoví, že soud před vydáním předmětu 

                                                 
90
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z úschovy za účelem splnění dluhu rozhodne o náhradě účelně vynaložených výdajů z prostředků 

uložených v povinné úschově. Pravidlo se však uplatní pouze za předpokladu, pokud to takto 

stanoví zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb.) nebo 

zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). 
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2. Řízení exekuční 

 

Exekuční (vykonávací) řízení sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v případě, 

že nedošlo k dobrovolnému plnění. Prostřednictvím exekučního řízení dochází k donucení.
93 

Exekuční řízení tvoří samostatný druh civilního procesu, exekuční řízení nemusí vždy následovat 

po nalézacím řízení. Například může dojít k dobrovolnému plnění nebo zahájení exekuce na 

základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
94

 

 

Pojem „exekuce“ pochází z latinského jazyka a znamená obecně „výkon“. V České 

republice situaci komplikuje rozlišování exekuce a výkonu rozhodnutí jisté historicko právní 

reziduum v podobě dvojkolejnosti právní úpravy civilních exekucí.
95

  

 

Náhrada nákladů je nesporně důležitou otázkou v exekučním řízení. Za situace, kdy je 

zhruba 70 % exekucí nevymahatelných
96

, je nutné věnovat nákladům řízení zvýšenou pozornost.  

 

2.1. Výkon rozhodnutí podle EŘ 

 

Exekuci prováděnou soudním exekutorem upravuje exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)), dále jen EŘ. § 52 odst. 1 EŘ 

stanoví, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení 

občanského soudního řádu. Při výkladu exekučního řádu je tedy třeba mít na paměti subsidiaritu 

OSŘ. 

 

2.1.1. Druhy nákladů 

 

EŘ v § 87 náklady dělí na náklady exekuce a náklady oprávněného.  

 

Na rozdíl od § 137 OSŘ § 87 EŘ náklady exekuce nevyjmenovává demonstrativním 

výčtem, nicméně je třeba mít na paměti ostatní ustanovení zákona, která výčet mohou rozšířit. 

                                                 
 
94
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Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených 

hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a 

náhrada nákladů správce závodu, a je-li exekutor nebo správce závodu plátcem daně z přidané 

hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zákona o dani 

z přidané hodnoty (zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty). Náklady exekuce však 

tvoří i náklady státu, a to na základě § 148 odst. 1 OSŘ (pokud situace předpokládána v § 148 

OSŘ nastane).
97

  

 

Náklady oprávněného exekuční řád žádným kompletním a úplným výčtem nespecifikuje, 

jen uvádí dle § 87 odst. 2 EŘ, že lze nahradit jen ty náklady, které byly účelně vynaložené k 

vymáhání nároku. Je tedy nutné použít subsidiárně OSŘ na základě § 52 odst. 1 EŘ. Možné 

výdaje lze čerpat z § 137 odst. 1 až 3 OSŘ. Jako příklad nákladu oprávněného uvedeného 

v exekučním řádu lze uvést přiměřenou zálohu podle § 90 odst. 3 EŘ. 

 

Co se týče odměny exekutora, oprávněný si s exekutorem může smluvně sjednat její výši, 

nicméně smluvně ujednaná odměna není nákladem exekuce (§ 90 odst. 2 EŘ). Pokud by tomu 

tak nebylo, oprávněný by si snadno mohl domluvit s exekutorem nepřiměřeně vysokou odměnu, 

například proto, aby povinnému uškodil. Soudní exekutor může požadovat od oprávněného 

zálohu na náklady exekuce (mimo exekuce k vymožení výživného nezletilého dítěte), (§ 90 odst. 

3 EŘ). § 92 EŘ odkazuje na vyhlášku ministerstva, která má určit podrobnosti o výši a způsobu 

určení odměny soudního exekutora. Zmíněnou vyhláškou je Vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce 

podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (vyhláška č. 

330/2001 Sb.). Vyhláška stanovuje pevné částky, které se soudnímu exekutorovi nahrazují. 

Základním pravidlem výpočtu odměny exekutora je většinou určité procento z hodnoty 

vymáháneho plnění. Otázkou však je, jestli je odměna ve výši 2 500 000 Kč přiměřená pro 

exekuci vedenou nad částku 250 000 000 Kč (popř. částku ve výši 50 000 000 Kč). Autor 

diplomové práce uznává, že exekuce větších částek může být poměrně složitější a nákladnější, 

nicméně takovou částku autor považuje za příliš vysokou. Je nutné však mít na paměti, že 

odměna exekutora není jeho čistým výnosem. V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za 

běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora (§ 1 

odst. 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb.). 
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Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v 

místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět (§ 14 odst. 1 

vyhlášky č. 330/2001 Sb.). Výše náhrady za ztrátu času činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do 

místa a zpět. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu, tedy 250 Kč na hodinu (§ 14 

odst. 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb.). Vykonal-li exekutor na výše zmíněném místě úkony ve více 

exekučních řízeních, náleží mu odměna pouze jednou (§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 330/2001 Sb.). 

Nejedná se tedy obecně o čas, který strávil soudní exekutor vedením exekuce. 

 

Institut náhrady za doručování písemností podrobněji upravuje § 1 vyhlášky č. 330/2001 

Sb. Pokud písemnosti doručí soudní exekutor v rámci exekučního řízení osobně, náleží mu 

náhrada za doručování písemností. Náhrada je stanovena paušální částkou ve výši 50 Kč za 

doručení písemnosti, popřípadě písemností jedné osobě, nutno však přičíst náhradu účelně 

vynaložených hotových výdajů. V případě nemožnosti doručení písemnosti paušální částka 

soudnímu exekutorovi nenáleží. 

 

2.1.2. Náhrada nákladů 

 

EŘ v § 87 odst. 2 stanoví, že oprávněný má právo na náhradu nákladů (k výkladu pojmu 

náklady oprávněného viz 2.1.1.) účelně vynaložených k vymáhání nároku. Náklady oprávněného 

hradí oprávněnému povinný.  

 

Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný (§ 87 odst. 3 EŘ). Náhradu účelně 

vynaložených cestovních výdajů a náhradu za ztrátu času nahrazuje povinný jen do výše 

stanovené prováděcím právním předpisem, kterým je již zmíněná vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora (vyhláška č. 330/2001 Sb.). Účelně 

vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný (§ 

87 odst. 1 EŘ). Bylo by nesmyslné požadovat po oprávněném, aby hradil (mimo výjimky) 

náklady exekuce. Některé nároky, zejména bagatelní, by nebylo výhodné vymáhat, jelikož by 

náklady exekuce (popř. náklady oprávněného) mohly snadno převýšit vymoženou částku.  

 

Náklady exekuce a náklady účastníků v případě zastavení exekuce hradí ten, kdo 

zastavení zavinil (§ 89 EŘ). Jedná se o promítnutí zásady zavinění, jak ji známe z § 146 odst. 2 
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OSŘ.
98

 Soudní praxe se již dříve sjednotila na závěru, že se o náhradě nákladů mezi účastníky 

navzájem rozhodne podle důvodu, pro který došlo k zastavení exekuce a jejich procesního 

zavinění podle principů uvedených v § 271 OSŘ.
99

 Zvláštní případ nastane v případě použití 

nevhodných prostředků exekutorem. Pokud soudní exekutor použije právě takové prostředky, jež 

výkon rozhodnutí vylučují, nelze spravedlivě požadovat náhradu těchto nákladů od oprávněného, 

ani od samotného soudního exekutora.
100

 Se zřetelem na neexistenci výslovné zákonné úpravy, 

která by umožňovala v rámci exekučního řízení uložit povinnost k náhradě nákladů řízení 

pověřenému soudnímu exekutorovi, a to dokonce i v situaci, že svým postupem při provádění 

exekuce vznik těchto nákladů zavinil, nelze povinnost k náhradě nákladů exekuce na soudního 

exekutora přenést.
101

 Pokud dojde k zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného, hradí 

paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro tento případ si 

oprávněný může předem sjednat s exekutorem výši účelně vynaložených výdajů (§ 89 EŘ), 

(nicméně je třeba brát ohledy na ustanovení § 87 odst. 2 EŘ, které omezuje částku účelně 

vynaložených nákladů, kterou hradí povinný). Možnost si takto ujednat výši účelně 

vynaložených výdajů nepochybně prospívá konkurenci mezi exekutory a dále v případě 

takového ujednání exekutora motivuje, aby věnoval zvýšenou pozornost případné nemajetnosti 

povinného, čemuž prospívá možnost exekutora zastavit exekuci i bez návrhu, pokud s tím 

oprávněný souhlasí (§ 55 odst. 4 EŘ). Výše uvedené rozvíjí judikatura Ústavního soudu, která 

uvádí, že pokud je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na 

straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování 

požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), nepřizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči 

oprávněnému.
102

 Dále v případě smrti povinného a následného zastavení řízení nelze 

oprávněnému uložit povinnost nahradit náklady vykonávacího řízení.
103
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2.2. Správní exekuce 

 

Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), dále jen SŘ, obsahuje vlastní úpravu exekuce v § 

103 - § 129, proto je na místě náhradu nákladů ve správní exekuci zařadit do samostatné 

kapitoly. 

 

Ustanovení týkající se náhrady nákladů ve správním exekučním řízení na peněžité plnění 

je stručné. § 106 odst. 3 stanoví, že pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění se uplatní 

postup pro správu daní, proto lze odkázat na kapitolu 2.3. zabývající se daňovou exekucí. 

 

Úprava týkající se náhrady nákladů ve správním exekučním řízení na nepeněžité plnění je 

však rozsáhlejší. § 116 odst. 3 SŘ stanoví náklady, které se hradí. Jedná se o paušální částku ve 

výši 2 000 Kč a hotové výdaje vzniklé při provádění exekuce. Paušální částka je určena zejména 

na náhradu nákladů úřední činnosti. Hotové výdaje jsou náklady exekučního správního orgánu, 

které zavísejí na způsobu prováděné exekuce
104

, například náklady vzniklé prováděním přímého 

vynucení podle § 120 SŘ. 

 

Exekuční náklady hradí povinný (§ 116 odst. 1 SŘ). Pokud však byla exekuce zastavena 

z důvodu vedení exekuce proti vymožení neexistující povinnosti nebo vůči neexistujícímu 

povinnému, povinný náklady exekuce nehradí (což je navíc u neexistujícího povinného zcela 

logické). To stejné platí v případě zastavení exekuce z důvodu nepřípustnosti, když před 

nařízením exekuce existoval důvod, pro který exekuci nebylo možno provést (§ 116 odst. 1 SŘ). 

Pokud o zastavení exekuce požádá osoba oprávněná z exekučního titulu nebo správní orgán, 

který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, platí, že je povinen nahradit 

exekuční náklady ten, kdo o takové zastavení exekuce požádal (§ 116 odst. 2, § 115 písm. c), § 

110 písm b) a c), § 107 odst. 2, § 105 odst. 1 písm. a) SŘ). Dále je přímo stanoveno, že povinný 

hradí exekuční náklady za výkon exekuce vždy, jestliže byl vydán exekuční příkaz nebo jestliže 

při exekuci odebráním movité věci oprávněná úřední osoba přistoupila k odebrání věci nebo při 

exekuci přímým vynucením přistoupila k vyklizení (§ 116 odst. 4 SŘ). V těchto případech není 

možné povinného této povinnosti zprostit.
105

 V případě exekuce vůči více povinným se náhrady 

nákladů rozvrhnou poměrně podle rozsahu vymáhaných povinností připadajících na jednotlivé 
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povinné (§ 116 odst. 5 SŘ). Speciálním ustanovením o náhradě nákladů je § 119 odst. 3 SŘ, 

který pojednává o povinnosti povinného uhradit náklady na uskladnění stavebních materiálů 

nebo věcí v případě provedení exekuce náhradním výkonem. Podobně úpravuje § 124 SŘ 

úschovu u vyklizení, kdy se věci dají na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému 

vhodnému schovateli s jeho souhlasem. Obdobná situace je také u úschovy v případě odebrání 

movité věci podle § 125 odst. 1 SŘ. 

 

2.3. Daňová exekuce 

 

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.), dále jen DŘ, obsahuje vlastní úpravu exekuce, proto 

autor pokládá za vhodné daňové exekuci poskytnout vlastní kapitolu. Nutno mít na paměti 

subsidiaritu OSŘ, kterou upravuje § 177 odst. 1 DŘ. Nestanoví-li ustanovení DŘ jinak, 

postupuje se při daňové exekuci podle občanského soudního řádu. Správce daňe může 

vystupovat jako oprávněný z exekučního titulu. V takovém případě se použijí obdobně 

ustanovení OSŘ upravující postavení oprávněného (§ 177 odst. 2 DŘ). 

 

Druhy nákladů daňové exekuce upravuje ustanovení § 182 odst. 2 DŘ. Jedná se o 

náklady za nařízení daňové exekuce (2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, 

nejméně však 500 Kč a nejvýše 500000 Kč (§ 183 odst. 1 DŘ)), náklady za výkon prodeje (2 % 

z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500000 Kč (§ 

183 odst. 2 DŘ)) a náhrady hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce (jejich 

výši podle druhu nákladu upravuje buď zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) nebo vyhláška 

ministerstva financí č. 382/2010 Sb. (vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových 

výdajů při správě daní), (§ 107 odst. 7 a 8 DŘ)). K výše uvedenému nutno dodat, že správce 

daně musí zvolit takový způsob vymáhání nedoplatku, aby výše nákladů spojených s 

vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši 

nedoplatku (§ 175 odst. 2 DŘ). 

 

Stěžejním ustanovením týkající se náhrady nákladů v daňovém řízení exekučním je § 182 

odst. 1 DŘ. Exekuční náklady hradí dlužník, pokud daňová exekuce nebyla provedena 

neoprávněně. Pokud tedy není nikdo, kdo by exekuční náklady hradil, tak je ponese ten, kdo je 

platil, což v tomhle případě bude správce daně. V případě neoprávněné daňové exekuce dlužník 

tedy náklady nehradí. Oprávněnost a neoprávněnost vymáhání se odvozuje z důvodů pro 

zastavení daňové exekuce (obdobně § 270 OSŘ nebo § 89 EŘ), popř. z důvodů, pro které bylo 
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vyhověno námitce proti úkonu správce daně při placení daní (podle § 159 DŘ).
106

 Nutno dodat, 

že v případě neoprávněné exekuce náleží dlužníkovi za dobu neoprávněně exekuce úrok z 

neoprávněného jednání správce daně ve dvojnásobné výši z částky, která byla daňovým 

subjektem uhrazena na základě neoprávněného rozhodnutí nebo v souvislosti s neoprávněným 

rozhodnutím (§ 254 odst. 1 a 2). Jako příklad lze uvést situaci, kdy správce daně v průběhu 

realizace předmětné exekuce zjistil, že pro nařízení této exekuce nebyly splněny zákonné 

podmínky, tak řízení zastavil.
107

 Ačkoliv dlužník nebude v případě neoprávněné exekuce hradit 

náklady řízení, správce daně může mít v určité situaci právo na náhradu hotových výdajů, 

přiznaný úrok neoprávněného jednání správce daně, popřípadě náhradu škody. Takovou situací 

je skutečnost, kdy orgán veřejné moci, který peněžité plnění předal k vymáhání, způsobil 

neoprávněnost vymáhání. Správce daně má pak vůči zmíněnému orgánu veřejné moci právo na 

náhradu výše zmíněných nákladů (§ 184 odst. 5 DŘ). V případě exekuce, jejímž exekučním 

titulem je zajišťovací příkaz, se hradí pouze hotové výdaje (§ 182 odst. 3 DŘ). Pokud je exekuce 

vedena proti více dlužníkům, správce daně rozvrhne jejich náhradu poměrně podle výše 

vymáhaných nedoplatků (§ 184 odst. 4 DŘ). Speciálním případem je, když vydražitel, který 

podal nejvyšší podání a neuhradil ho včas, musí nahradit správci daně náklady opakované dražby 

a škodu, která vznikla tím, že neuhradil nejvyšší dražební podání. Dále musí nahradit rozdíl mezi 

nejvyšším podáním a druhým nejvyšším podáním (pokud takové podání bylo podáno), (§ 227 

odst. 1 DŘ). 
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3. Výkon rozhodnutí podle části šesté OSŘ a ZŘS 

 

Vzhledem k důvodům uvedeným v úvodu diplomové práce autor v této části, která je 

rozdělena na dvě kapitoly, rozebere výkon rozhodnutí podle části šesté OSŘ a výkon rozhodnutí 

podle ZŘS. 

 

3.1. Výkon rozhodnutí prováděný podle části šesté OSŘ 

 

Výkon rozhodnutí upravuje zejména OSŘ v části šesté a jednací řád pro okresní a krajské 

soudy (vyhláška č. 37/1992 Sb.). 

 

3.1.1. Druhy nákladů 

 

§ 254 odst. 1 OSŘ stanoví subsidiaritu předchozích částí OSŘ, tedy i subsidiaritu 

ustanovení týkající se nákladů podle § 137 OSŘ, které demonstrativně vyjmenovává druhy 

nákladů řízení. Přiměřeně platí i výklad diplomové práce o nákladech v nalézacím řízení 

sporném. Další druhy nákladů se odvíjí od zvoleného způsobu výkonu rozhodnutí, například 

náklady v souvislosti s dražbou nebo náklady úschovy u vyklizení. Jako další příklad lze uvést 

odměnu a náhradu hotových výdajů správce závodu podle § 338i OSŘ. 

 

3.1.2. Náhrada nákladů 

 

Jak již bylo řečeno, § 254 odst. 1 OSŘ stanoví subsidiaritu předchozích částí OSŘ, tedy i 

subsidiaritu ustanovení týkající se náhrady nákladů. § 270 odst. 4 OSŘ dokonce výslovně stanoví 

použití § 147 - 150 OSŘ, ustanovení však nevylučuje přiměřenou aplikaci jiných ustanovení na 

základě § 254 odst. 1 OSŘ. Obecně náhradu nákladů výkonu rozhodnutí upravuje zmíněný § 270 

OSŘ. Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí proti 

povinnému. Je pochopitelně spravedlivé, že má oprávněný nárok na náhradu nákladů, nicméně je 

vždy třeba posuzovat účelnost těchto nákladů. Ustanovení stanoví, že náklady provedení výkonu 

rozhodnutí platí stát. Na základě tohoto pravidla lze snadno dospět k závěru, že stát má právo na 

náhradu nákladů podle § 148 OSŘ vůči povinnému. Kritérium účelnosti vynaložených nákladů 

se použije i na náklady státu. Ne každá výše nákladů je upravena legislativně, výše nákladů se 

mohou dokonce lišit v jednotlivých regionech. Není nutné si v každém případě zpracovávat 
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znalecký posudek o přiměřených cenách, stačí například, aby si soud udělal průzkum o cenách, 

ze kterého bude následně vycházet i v dalších případech.
108

 Těžko by mohl stát po povinném 

požadovat náhradu přehnaně vysokých nákladů, obzvlášť při nedostatečném odůvodnění, jinak 

by se mohlo jednat o nepřijatelnou libovůli.
109

 K podrobnějšímu výkladu o účelnosti nákladů viz 

bod 1.1.2.1. 

 

V případě zastavení výkonu rozhodnutí je situace jiná. Náhrada nákladů výkonu 

rozhodnutí se účastníkům přizná podle toho, z jakého důvodu došlo k zastavení výkonu 

rozhodnutí. Pokud už k nějakým rozhodnutím o náhradě nákladů vykonávacího řízení došlo, 

soud tato rozhodnutí může zrušit, popřípadě uložit opravněnému, aby vrátil, co mu povinný na 

náklady výkonu rozhodnutí již zaplatil (§ 271 OSŘ). Text zákonného ustanovení se v tomto 

případě zdá velmi neurčitým, z jazykového výkladu bychom obtížně usuzovali, komu či jestli 

vůbec někomu náhradu nákladů vykonávacího řízení přiznat. Smyslem a účelem bude 

nepochybně postihnout zavinění. Oprávněný je povinen nahradit náklady, které by nevznikly, 

pokud by postupoval s potřebnou mírou pečlivosti.
110

 Lze usuzovat, že oprávnění budou 

disponovat nejvíce vědomostmi o solventnosti povinného, proto příchazí v úvahu otázka, zda 

jsou oprávnění povinni hradit náklady řízení podle § 271 OSŘ v případě bezvýslednosti řízení 

podle § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ (výtěžek nepostačí ani ke krytí nákladů). Podle jednoho 

výkladu oprávnění nejsou povinni hradit náklady vykonávacího řízení, jelikož nemajetnost 

povinného oprávněný nezavinil.
111

 Podle druhého výkladu jsou však oprávnění povinni hradit 

náklady vykonávacího řízení, jestliže oprávnění takový výsledek mohli předvídat.
112

 Autor se 

ztotožňuje s druhým výkladem. Jako další příklad, kdy většinou budou hradit náklady podle § 

271 OSŘ oprávnění, je nepochybně zastavení řízení z důvodu návrhu oprávněného podle § 268 

odst. 1 písm. c). Zde je zřejmé, že se ve většině případů jedná o zavinění oprávněného, lze si 

však představit situace, kdy tomu tak nemusí být (povinný se například dohodne s oprávněným). 

Podobná situace je u zastavení výkonu rozhodnutí postižením závodu (§ 338zo odst. 4 OSŘ). 

Zde však může být uložena povinnost zaplatit správci závodu odměnu a náhradu hotových 

výdajů i dalším osobám, a to těm, kteří do řízení přistoupili jako další oprávnění, a věřitelům, 

kteří přihlásili své pohledávky. 
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Povinný má samozřejmě právo na náhradu nákladů řízení, které byly účelně vynaloženy 

na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí nebo na nápravu nesprávného úředního postupu, 

vůči státu skrze náhradu škody na základě § 31 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.), 

což potvrzuje i judikatura.
113

 Výklad této situace se však vzdaluje od tématu diplomové práce, 

proto se autor dále nebude touto náhradou zabývat. 

 

Specifickým případem je úprava náhrady nákladů v souvislosti s dražbou nebo dražebním 

jednáním (u movitých věcí). Podle § 330 odst. 3 OSŘ je vydražitel, který nezaplatil nejvyšší 

podání řádně a včas, povinen náhradit náklady (vzniklé tímto porušením) státu a účastníkům. 

Dále je povinen zaplatit škodu vzniklou z nezaplacení nejvyššího podání a rozdíl mezi nejnižším 

a nejvyšším podáním (pokud nejnižší podání existuje). Podobně je upraven postup dražby nebo 

dražebního jednání u nemovitých věcí v § 336n odst. 1 OSŘ. Situace u dražby postiženého 

závodu je mírně odlišná. Tentokrát je odpovědný správce závodu (k pojmu § 338i OSŘ). Pokud 

správce závodu nepodá soudu řádně a včas zprávu podle § 338t odst. 1 OSŘ, soud mu uloží 

nahrazení nákladů zmařené dražby státu. Dále je na návrh povinen účastníkům nahradit náklady, 

které jim v souvislosti s účastí na této dražbě vznikly. 

 

Ustanovení § 342 OSŘ týkající se náhrady nákladů úschovy se příliš neliší od obecné 

úpravy, kdy je náklady výkonu rozhodnutí povinen platit povinný. Zde náklady úschovy 

nahrazuje obci (což je schovatel) povinný, pokud výtěžek z prodeje nedostačuje k nahrazení 

nákladů úschovy. 

 

3.2. Výkon rozhodnutí podle ZŘS 

 

ZŘS má ve druhém díle (péče soudu o nezletilé) speciální úpravu náhrady nákladů 

výkonu rozhodnutí. Jelikož se zde nejedná výhradně o výkon rozhodnutí podle OSŘ nebo 

exekuční řízení podle exekučního řádu, je na místě tuto úpravu podřadit pod vlastní kapitolu.  

 

Druhy nákladů výkonu rozhodnutí podle ZŘS nalezneme zejména v § 505 ZŘS, který 

pojednává o nákladech výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti. Jsou jimi ušlý výdělek a hotové 

výdaje osob zúčastněných na výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, náklady účelně vynaložené s 
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otevřením bytu a jiné místnosti povinného nebo jiné osoby za účelem zjištění, zda se v těchto 

prostorách nachází dítě, dále náklady na nezbytné potřeby nezletilého dítěte při výkonu 

rozhodnutí a náklady na dopravu nezletilého dítěte spojené s jeho navrácením v případě 

mezinárodního únosu. Výše uvedené ustanovení však neznamená, že výčet nákladů je taxativní. 

Jak již bylo zmíněno, § 1 odst. 3 ZŘS stanovuje subsidiaritu OSŘ, tím pádem i subsidiaritu § 137 

OSŘ, který demonstrativně vyjmenovává druhy nákladů řízení. Zákonodárce tímto speciálním 

ustanovením výslovně stanovil, že náklady v něm vymezené považuje za účelně vynaložené 

náklady, na jejichž náhradu má právo vůči povinnému (proti kterému je výkon rozhodnutí 

veden) nejen oprávněný účastník, ať již navrhoval nebo ten, v jehož zájmu je výkon rozhodnutí 

veden, případně zástupce nezletilého účastníka (včetně opatrovníka nezletilého), ale i stát.
114

 

 

Náklady výkonu rozhodnutí hradí podle § 506 ZŘS povinný. Byly-li však náklady 

účastníkům nahrazeny z vymožených pokut postupem podle § 507 ZŘS (viz následující 

odstavec), hradí povinný náklady řízení přímo státu, protože je platil (pokuty dle § 502 odst. 2 

ZŘS připadají státu). Stát má proti povinnému právo na náhradu odměny mediátora za první 

setkání, kterou platil, pokud povinný není osvobozen od soudních poplatků. 

  

Na návrh zákonného zástupce nebo opatrovníka nezletilého dítěte lze na základě 

rozhodnutí soudu čerpat z vymožených pokut peněžní prostředky k náhradě vynaložených a 

prokázaných nákladů, slouží-li k uspokojení nezbytných potřeb dítěte (§ 507 odst. 1 ZŘS). 

Ustanovení reaguje na situaci, kdy ukládání pokut rodiči, který sice má ve své péči dítě, ale maří 

styk dítěte s druhým rodičem, vede k prohloubení odporu dítěte vůči druhému rodiči, neboť 

situace bývá zpravidla rodičem dítěti prezentována tak, že jejich příjem je krácen o pokuty jemu 

uložené soudem na popud druhého rodiče. Úmyslem bylo též přinutit rodiče se soudem 

spolupracovat, protože o použití těchto prostředků rozhoduje soud sám.
115

 Takový postup však 

není možný v případě, pokud žadatel dobrovolně neplní rozhodnutí nebo dohodu o péči o 

nezletilé dítě a o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte (§ 507 odst. 2 ZŘS). Na 

závěr je nutno dodat, že OSŘ se subsidiárně použije i na náhradu nákladů řízení. Vyloučena také 

není aplikace § 24 ZŘS. 
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Závěr 

K cílum práce, které si autor v úvodu vytyčil, lze uvést, že došlo k popsání základní 

problematiky náhrady nákladů v nalézacím sporném a nesporném řízení, náhrady nákladů v 

exekučním řízení a výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ a ZŘS. Autor musel brát v úvahu 

určité kompromisy při zařazování témat do příslušných částí. V každé části nebo kapitole nebylo 

možné dodržet stejnou systematiku a volbu témat, protože by jinak došlo k popisování příliš 

velkých podrobností, které jsou navíc v běžném řízení ojedinělé. Práce se snaží podat ucelený 

obraz o základních institutech týkající se náhrady nákladů řízení. Z výše uvedeného důvodu 

nakonec autor nejčastěji přistoupil k jazykovému výkladu zákonných ustanovení, který obohatil 

o diskurz vedený v odborné literatuře, zejména v komentářích zákonů. Dále bylo třeba zákonná 

ustanovení vyložit za pomocí odborných článků a judikatury, nejčastěji judikatury Ústavního a 

Nejvyššího soudu.  

 

Po vypracování diplomové práce a prostudování zákonné úpravy za použití odborné 

literatury lze konstatovat, že cílem úpravy náhrady nákladů řízení je dosažení největší možné 

spravedlnosti. V nalézacím řízení sporném jsou pro náhradu nákladů řízení nejpodstatnější 

zásady úspěchu a zavinění, které mohou být měněny různými instituty (například moderačním 

právem). V exekučním řízení je základním logickým pravidlem, že náklady řízení hradí povinný. 

Samozřejmě výše uvedené pravidlo obsahuje stejně jako v nalézacím řízení sporném výjimky, 

které korigují nespravedlnost, která by v případě rigidní aplikace výše uvedeného pravidla mohla 

nastat (například soudní exekutor zvolí zcela nevhodný postup exekuce). Nejčastěji se tyto 

výjimky u exekučního řízení objevují v rámci zastavení řízení. Lze konstatovat, že pro náhradu 

nákladů v nalézacím a exekučním řízení je občanský soudní řád klíčový, jelikož je často 

používán subsidiárně. To dokonce platí i ve správní a daňové exekuci, kterou lze zařadit do 

veřejného práva. Z těchto důvodů byla nalézacímu řízení spornému věnována největší pozornost, 

jak již bylo předpokládáno v úvodu této práce. Občanský soudní řád je třeba v případě 

subsidiární aplikace uplatňovat přiměřeně k okolnostem, které vyplývají z daného typu řízení. K 

závěru nutno dodat, že autor v některých částech práce pronesl, že nikdo nebo někdo nemá právo 

na náhradu nákladů řízení. V takovém případě náklady nese ten, kdo je platil. V žádném řízení 

však stát nepožaduje přímou náhradu nákladů na platy zaměstnanců soudu, i když je pravdou, že 

cílem některých paušálních částek nebo poplatků je také přispění na činnost soudu. 
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Seznam použitých zkratek 

 

OSŘ - Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

ZŘS - Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů 

EŘ - Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a 

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

SŘ - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

DŘ - Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

ZSP - Zákon č. 549/1991 Sb., zákon o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

ZZT - Zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů 

AT - Vyhláška č. 177/1996 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách 

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění 

pozdějších předpisů 

  



 

51 

 

 

Seznam použitých zdrojů 

1. Seznam použité literatury 

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 

2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. 

 

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-077-2. 

 

WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Vydání deváté, v Nakladatelství Leges vydání 

druhé. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-298-1. 

 

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-077-2. 

 

SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 

 

DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4. 

 

KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid. In: LAVICKÝ, Petr aj. Občanský soudní řád: Praktický 

komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2018-2-12].  ASPI_ID KO99_p11963CZ. 

Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 

 

HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k ... Praha: 

Havlíček Brain Team, 2014-. ISBN 978-80-87109-46-5. 

 

DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké 

komentáře. ISBN 9788074001079. 

 

JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání 

druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0. 

 

HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 

 

SVOBODA, Karel, Miroslav HROMADA, Jiří LEVÝ, David VLÁČIL, Šárka TLÁŠKOVÁ a 

Tomáš PIRK. Náklady řízení. V Praze: C.H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-

650-0. 

 

JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání 

druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-254-2. 

 

LAVICKÝ, Petr aj. Zákon o zvláštních řízeních soudních: Praktický komentář [Systém ASPI].  

Wolters Kluwer [cit. 2018-2-12].  ASPI_ID KO292_2013CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 

 

ŠÍNOVÁ, Renáta a Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ. Civilní proces. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-600-5. 



 

52 

 

 

JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání 

druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-273-3. 

 

KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid. In: LAVICKÝ, Petr aj. Exekuční řád: Praktický komentář 

[Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2018-2-12].  ASPI_ID KO120_2001CZ. Dostupné v 

Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 

 

KASÍKOVÁ, Martina a Karel ŠIMKA. Exekuční řád: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-630-2. 

 

POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 

978-80-7400-598-5. 

 

JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-607-4. 

 

LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. 

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-297-7. 

 

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Odměna advokáta: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7552-028-9. 

 

2. Seznam použitých právních předpisů 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních, 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  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 549/1991 Sb., Zákon České národní rady o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 85/1996 Sb., Zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 



 

53 

 

 

Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 36/1967 Sb., Zákon o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu 

pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 254/2015 Sb., vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a 

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 196/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, 

správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 330/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního 

exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 37/1967 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 277/2012 Sb., Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora, ve znění pozdějších 

předpisů 

3. Seznam použité judikatury 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. února 2014, sp. zn. 1 Co 524/2013 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. září. 1997 sp. zn. 2 Cmo 373/95 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 sp. zn. I. ÚS 2502/10 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. října 2006 sp. zn. III. ÚS 174/06 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2011 sp. zn. III.ÚS 3660/10 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2006 sp. zn. 20 Cdo 1756/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2002 sp. zn. 28 Cdo 2281/2001 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014 sp. zn. 21 Cdo 987/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května. 2015, sp. zn. 26 Cdo 609/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2001 sp. zn. 28 Cdo 2124/2001 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. listopadu 2001, sp. zn. 29 Cdo 2352/2000 



 

54 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2005 sp. zn. Cdo 1645/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. listopadu 1981, sp. zn. Cpj 

141/80 

Usnesení Nejvyssího soudu ze dne 30. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 1940/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2001, sp. zn. 26 Cdo 632/2001 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2003, sp. zn. 22 Cdo 2353/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 222/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 25 Cdo 3570/2013 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2008 sp. zn. 11 Co 388/2007 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. září 2013, sp. zn. 23Co 210/2013-26 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2011 sp. zn. 56 Co 333/2011 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. února. 2005, sp. zn. 19 Co 26/2005 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 24. 5. 2005, Sp. zn. 10To 192/2005 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. března 2012 čj. As 137/2011-31 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. srpna 2001 sp. zn. 28 Cdo 1243/2001 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2001 sp. zn. 28 Cdo 1525/2001 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2000 sp. zn. 28 Cdo 376/2000 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2001 sp. zn. 28 Cdo 1805/2001 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013 sp. zn. 31 Cdo 3043/2010 

Nález Ústavního soudu ze dne 9. června 2009, sp. zn. III. ÚS 292/07 

Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. I. ÚS 2278/10 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2013 sp. zn. II. ÚS 1942/12 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. března 2004 sp. zn. IV. ÚS 528/03 

Nález Ústavního soudu ze dne 25. února 2009 sp. zn. I. ÚS 92/08 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2015, sp. zn. I. ÚS 4047/14 

Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 

Nález Ústavního soudu ze dne 16. září 2009 sp. zn. II. ÚS 2085/08 

Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2010 sp. zn. I. ÚS 923/10 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006 sp. zn. I. ÚS 191/06 

Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2009 sp. zn. III. ÚS 455/08 

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. I. ÚS 3923/11 

Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2013, sp. zn. I. ÚS 3607/12 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. října 2013, sp. zn. II. ÚS 736/12 

Nález Ústavního soudu ze dne 9. října 2008, sp. zn. I. ÚS 2929/07 



 

55 

 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 195/11 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09 

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 474/13 

Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. I. ÚS 3819/13 

Court of Appeals of California, Second Appellate District, Division Seven. March 7, 1986., No. 

B007181., Covenant Mutual Ins. Co. v. Young (1986) 

 

4. Seznam ostatních zdrojů 

PAPEŽ V., KOVÁŘOVÁ D., PREMUS R.: Předpisy o odměňování advokátů. Komentář, 

Bulletin advokacie, zvláštní číslo, září 2006 

TICHÝ J., Jiný pohled na předžalobní výzvu a náklady s ní spojené. Právní rozhledy 8/2014, s. 

283 

KOVÁŘOVÁ D., Novela zákona o advokacii. Komorní listy 3/2017, s. 34 

ŘEHULOVÁ L., Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu. Právní rozhledy 

7/2012, s. 242 

POLANSKÝ P., Blíží se konec vymahatelnosti práva? Právní prostor. 2016 [online] [cit. 2018-9-

28]. Dostupné z WWW: <http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatnipravo/blizi-se-konec-

vymahatelnosti-prava>. 

ZBYTOVSKÁ L., KAPLAN T., Vývoj náhrady nákladů řízení, Epravo.cz [online] [2015] [cit. 

2018-9-28]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vyvoj-nahrady-nakladu-

rizeni-97095.html?mail>. 

JIRSA, J. Zaplacení dluhu těsně před podáním žaloby a náklady řízení. Právní prostor.  2014 

[online] [cit. 2018-9-26] Dostupné z WWW: <https://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-

pravo/zaplaceni-dluhu-tesne-pred-podanim-zaloby-a-naklady-rizeni> 

Důvodová zpráva k daňovému řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ze dne 19. listopadu 2008 

 



 

56 

 

 

Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

Abstrakt 

 

Diplomová práce Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje a 

hodnotí vybrané instituty týkající se zejména náhrady nákladů v nálezacím a exekučním řízení. 

Jejím hlavním cílem je popsat podstatu náhrady nákladů a zodpovědět na laickou otázku: „Kdo 

to ve výsledku zaplatí?“ Diplomová práce je členěna do tří částí. 

 

Započato je úvodem, ve kterém autor zejména vymezí cíle diplomové práce a metody 

vědecké práce pro zpracování zadaného tématu. Dále autor diplomové práce stručně popíše 

distinkci mezi hrazením nákladů řízení a placením nákladů řízení. Autor pokračuje pojednáním o 

účelu nákladů řízení a o úpravách náhrady nákladů řízení. 

 

První část se věnuje problematice náhrad nákladů v nalézacím řízení. Započato je 

kapitolou pojednávající o nalézacím řízení sporném. Této kapitole je věnováno nejvíce 

pozornosti. Jsou zde popsány úpravy náhrady nákladů řízení a druhy nákladů řízení. Autor zde 

zařadil i úpravu rozhodování o nákladech řízení a úpravu opravných prostředků proti rozhodnutí 

o náhradě nákladů. Autor pokračuje druhou kapitolou zabývající se náhradou nákladů v 

nalézacím řízení nesporném. Druhá kapitola je rozdělena do třech podkapitol na základě 

systematiky vyplývající ze zákona o zvláštních řízeních soudních. Jsou zde stručně popsány 

druhy nákladů řízení a základní instituty týkající se náhrad nákladů řízení. Nejvíce pozornosti je 

věnováno pozůstalostnímu řízení. 

 

Druhá a třetí část se věnuje náhradě nákladů v exekučním řízení a výkonávacím řízení 

podle části šesté a podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Druhá část je rozdělena do třech 

kapitol, a to na exekuční řízení podle exekučního řádu, exekuční řízení podle správního řádu a 

nakonec exekuční řízení podle daňového řádu. Autor stručně popíše druhy nákladů řízení a 

základní instituty týkající se náhrad nákladů řízení. 

 

Práce je zakončena závěrem, ve kterém autor shrnuje základní instituty týkající se 

náhrady nákladů řízení. 
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Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings 

Abstract 

 

Thesis Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings 

describes and evaluates selected concepts concerning the reimbursement of costs in trial 

proceedings and enforcement proceedings. The primary goal is to describe essence of 

reimbursement of costs and to answer this common question: "Who shall pay it in the end?" 

Thesis is dived into three parts. 

 

The thesis starts with introduction where author sets goals of the thesis and methods of 

scientific work to compile and process assigned subject. Furthermore there is briefly defined 

distinction between reimbursement of costs and payment of costs. The part is concluded with 

description of the goals of costs in proceedings and types of systems of reimbursement of costs. 

 

The first part of the thesis is concerned with reimbursement of costs in trial proceedings. 

The first chapter starts with reimbursement of costs in trial and adversarial proceedings. This 

chapter is the most extensive. It consists of description of reimbursement of costs and types of 

costs. There is also dedicated part to decisions and remedies concerning the reimbursement of 

costs. The second chapter is concerned with reimbursement of costs in trial and non-adversarial 

proceedings. This chapter is divided into three subchapters according to the system of 

reimbursement of costs in act about special court proceedings. Author briefly describes types of 

costs and basic institutes of reimbursement of costs. The most extensive chapter is dedicated to 

estate proceedings. 

 

The second and the third part is concerned with reimbursement of costs in enforcement 

proceedings. The second part is divided into three chapters: enforcement proceedings on the 

basis of enforcement code, enforcement proceedings on the basis of administrative code and 

enforcement proceedings on the basis of tax code. Author briefly describes types of costs and 

basic principles of reimbursement of costs. 

 

Work is ended with conclusion where author summarize basic institutes of 

reimbursement of costs. 
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