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Úvod 

Soudní řízení je vždy spojeno s výdaji. Tyto výdaje mohou nabývat nejrůznější povahy, 

nejčastěji jsou proto rozdělovány na náklady všeobecné a zvláštní (neboli náklady řízení).
1
 

Všeobecné náklady jsou náklady, které souvisejí s fungováním samotných soudů. Soudy 

nezbytně potřebují pro výkon své činnosti lidský aparát a prostory, v nichž se bude rozhodovat. 

Soudům proto vznikají náklady na platy soudců a jiných zaměstnanců či náklady na provoz 

soudních budov. Tyto náklady nese stát. Tímto způsobem je zajištěno efektivní fungování soudní 

soustavy. Efektivně fungující justice je pak dobrým předpokladem pro vytvoření prostoru, 

v němž se jednotlivci mohou domoci svého práva na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 

Listiny základních práv a svobod. 

Z pohledu této práce zásadnější jsou výdaje, v literatuře někdy označované jako náklady 

zvláštní, jinak ale běžně známé jako náklady řízení. V práci se budu nejprve zabývat jejich 

zákonným rozdělením, které vyplývá z § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

(dále jen „o.s.ř.“). Chtěl bych se zaměřit především na úpravu soudních poplatků a odměny za 

právní zastupování. V souvislosti s jednotlivými druhy nákladů řízení zmíním i další související 

právní pojmy, např. účelnost vynaloženého nákladu či pravidla pro osvobození od soudního 

poplatku. 

Ve chvíli, kdy budou jednotlivé náklady řízení náležitě představeny, chtěl bych se v práci 

zaměřit na úpravu placení a náhrady nákladů řízení. Je totiž si nutné uvědomit, že tyto pojmy 

nelze libovolně zaměňovat, ačkoliv se tak v neodborné literatuře příležitostně děje. Placením se 

má na mysli skutečnost, kdo náklady vzniklé v průběhu soudního řízení platí. Většinou to bude 

sám účastník, neboť právě jemu v důsledku řízení vznikají. Náklady ale vznikají i státu (např. 

svědečné), v takovém případě platí tyto náklady stát. Skutečnost, že účastníci řízení platí náklady 

řízení, které jim vznikly v řízení, však ještě neznamená, že jim tyto náklady budou nahrazeny. 

V práci se proto pozastavím nad tématikou náhrady nákladů, a to především v řízení sporném. 

Chtěl bych se také zabývat rozhodnutím o náhradě nákladů řízení. 

Z nastíněného vyplývá, že základní přístup je spíše deskriptivní. Aby práce nebyla 

prostým popisem, budu se průběžně věnovat některým vybraným problémům, na které 

upozornila soudní judikatura či právní literatura, a zaujímat k nim svá stanoviska. V praxi 

samotné totiž mohou některá, na první pohled zřejmá, ustanovení vytvářet nemalé potíže. 

Cenným pomocníkem mi zde proto bude rozsáhlá judikatura (především) Nejvyššího a 

Ústavního soudu a také odborná právnická literatura. 

                                                 
1
 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena, Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-

7502-076-5, str. 297 
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Pozornost hodlám v práci věnovat také vybranému srovnání právní úpravy nákladů řízení 

v České republice a Slovenské republice. Inspirací pro tuto komparaci mi především je 

skutečnost, že na Slovensku je od 1. července 2016 účinný nový právní předpis upravující 

občanské sporné řízení. Před jeho účinností však byl aplikován zákon, který je nám v České 

republice dobře známý. Jednalo se o zákon, který vycházel z původního zákona Národního 

shromáždění ČSR z prosince roku 1963 a který je dnes na území ČR používán (po mnoha 

novelách) v podobě o.s.ř. Cenným poznatkem takové právní komparace mohou být skutečnosti, 

které poukazují na to, jak lze danou úpravu pojmout v rámci podobného právního řádu trochu 

odlišně. Mohou tak otevřít prostor pro otázky, které čistě při osamoceném zkoumání české 

právní úpravy nemusí být na první pohled patrné. 

Pro sepsání práce jsem vycházel především ze zákonné úpravy. Čerpání poznatků čistě 

ze zákona by však bylo značně omezené a postrádalo by nezbytné detaily. Proto jsem při psaní 

využil komentářové literatury od několika autorských kolektivů, které uvedenou tématiku 

užitečně obohatily. Dále jsem čerpal z odborných publikací a také z článků publikovaných 

v odborných právnických časopisech či na specializovaných internetových webových stránkách. 

Konkrétní právní otázky by pak nemohly být odpovězeny bez rozsáhlé judikatury českých 

soudů. Hlavním zdrojem judikatury mi byly Nejvyšší a Ústavní soud, v některých případech 

jsem však při studiu právních pramenů narazil na judikáty soudů vrchních, krajských či 

okresních. Proto, pokud jsem je nalezl v informačních systémech dostupných v rámci fakultní 

knihovny (ASPI, beck-online), jsem zařadil příslušné části rozhodnutí do této práce. 

Z pohledu metod zkoumání využívám především analytickou metodu, jejíž pomocí 

zkoumám význam jednotlivých ustanovení. Pro správné pochopení ustanovení aplikuji již 

zmíněné závěry judikatury. S judikaturou pracuji na základě metody indukce, kdy z konkrétních 

případů vyvozuji obecné závěry. Z metod výkladu používám v práci především výklad 

gramatický, případně systematický. V poslední kapitole také provádím právní komparaci. 



 

3 

 

 

1 Druhy nákladů řízení 

Občanský soudní řád při definování pojmu náklady řízení zvolil vymezení tohoto pojmu 

demonstrativním výčtem. Dle § 137 odst. 1 o.s.ř. se jedná zejména o hotové výdaje účastníků a 

jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, 

náklady důkazů, tlumočné, náhradu za daň z přidané hodnoty, odměnu za zastupování a odměnu 

pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem. Ačkoliv 

se v zákoně hovoří primárně o nákladech účastníků a jejich zástupců, dopadá úprava nákladů 

řízení obdobně i na jiné subjekty (vedlejší účastník, další na řízení účastněná osoba, stát apod.). 

Jelikož se jedná o výčet příkladný, je přirozeně možné, aby se v soudním řízení objevily 

jiné, výše neuvedené, náklady. Náklady řízení, a to ať už uvedené v § 137 o.s.ř. nebo v něm 

nevyjmenované, jsou všechny náklady, které účastník vynaložil, aby se mohl řízení účastnit a byl 

v něm úspěšný.
2
 K pojmu nákladů řízení se také vyjádřil NS ČSR v rozsudku sp. zn. 3 Cz 69/83, 

kdy za náklady řízení označil takové náklady, které byly účastníkem placeny v bezprostřední 

spojitosti se soudním řízením. 

Z výše uvedeného vyplývá, že náklady řízení vznikají v bezprostřední spojitosti 

se soudním řízením v důsledku uplatňování procesních práv účastníka (resp. jeho zástupce). 

Proto nákladem řízení, ačkoliv tak není uvedeno v § 137 odst. 1 o.s.ř., bude např. amortizace 

vozidla při přiznávání jízdného, která vznikla v souvislosti se soudním řízením,
3
 nebo náklady 

na pořízení zvukového a obrazového záznamu (dostane-li k němu účastník od soudu souhlas)
4
. 

Nákladem řízení vzniklým v souvislosti s řízením je také geometrický plán, pokud jej účastník 

nechá vypracovat, aby mohl specifikovat předmět řízení (sp. zn. NS 28 Cdo 1035/2015). Naopak 

o náklad řízení se jednat nebude, pokud pořízení geometrického plánu bylo účastníkovi bez 

ohledu na soudní spor uloženo předpisy veřejného práva. 

Judikatorně byla rovněž řešena otázka, zda náklady, které vznikly ještě před zahájením 

řízení, jsou v bezprostřední spojitosti se soudním řízením, a tedy zda se jedná o náklady řízení. 

K této věci Vrchní soud v Praze pod sp. zn. 5 Cmo 36/94 judikoval, že mezi náklady řízení není 

možné řadit náklady vzniklé v důsledku předsoudní korespondence s protistranou či odměna 

advokáta za zastupování v době před zahájením soudního řízení. Takový výklad je v současnosti 

                                                 
2
 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, str. 9 
3
 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 570 
4 

 JIRSA, Jaromír, Vladimír BERAN, Marek DOLEŽAL, et al. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: 

podle stavu k 1. 2. 2016. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-

080-7, str. 376 
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považován za překonaný, čemuž dosvědčuje odborná literatura.
5
 Ostatně opačný výklad by dle 

mého názoru nedával smysl. Např. § 142a o.s.ř. požaduje, aby žalobce zaslal předžalobní výzvu, 

v důsledku níž žalobci vznikají náklady (např. na zjištění bydliště žalovaného). Jde tedy o náklad 

vzniklý v bezprostřední spojitosti se soudním řízením. Ze zmíněného proto plyne, že náklady 

řízení mohou vzniknout ještě před zahájením řízení, nejpozději však do doby, kdy soud rozhodne 

o povinnosti účastníků k náhradě nákladů řízení. Náklady, které by účastníkovi řízení vznikly 

později, až po vyhlášení takového rozhodnutí, už nebudou soudem při rozhodování o nákladech 

řízení brány v potaz. 

Zásadním faktorem pro posouzení, zda vynaložené náklady v rámci soudního řízení jsou 

náklady řízení ve smyslu § 137 o.s.ř., je také hledisko účelnosti. Z § 142 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že 

náklad řízení, který je vynaložen neúčelně, nemůže být přiznán k náhradě. Z judikatury lze 

dovodit případy, kdy důvodem neúčelnosti nákladů řízení může být zneužití práva účastníka 

nechat se zastoupit advokátem.
6
 Dalším případem je např. neúčelnost výdajů veřejnoprávních 

korporací na právní zastoupení, neboť se u těchto veřejnoprávních subjektů
7
 předpokládá, že 

vzhledem k jejich povaze, jsou schopny hájit své oprávněné zájmy z vlastních zdrojů, aniž by k 

tomu potřebovaly právní zastoupení.
8
 Obdobně se bude hledět i na náklady, které vzniknou 

osobě, která je profesně vzdělána tak, že má své oprávněné zájmy před soudem hájit sama. Tak 

tomu má být v případech, kdy je účastníkem řízení např. advokát nebo soudce.
9
 Účastníkovi 

řízení, kterému z těchto důvodů soud nepřizná právo na náhradu nákladů, vzniká právo alespoň v 

rozsahu účastníka, který nebyl právně zastoupen. Stanovení výše paušální náhrady náležející 

účastníkovi řízení, který nebyl právně zastoupen, je upravena vyhláškou č. 254/2015 Sb. 

V následujících kapitolách 1.1 až 1.7 se budu detailněji zabývat jednotlivými náklady 

řízení, které jsou vymezeny v ustanovení § 137 o.s.ř. 

 

1.1 Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců 

Hotové výdaje účastníka a jeho zástupce tvoří zpravidla poštovné, náklady vynaložené 

na důkazní prostředky, překlady či kopie a dále dle § 29 odst. 1 vyhlášky ministerstva 

                                                 
5
 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, str. 2 
6
 V minulosti docházelo k zjevnému zneužívání práva na právní zastoupení např. tak, že cílem žaloby podané 

advokátem nebylo vítězství ve věci, ale spíše zisk z částek, které jsou poskytovány na paušalizované odměně a 

nákladech advokáta. Typicky k tomu docházelo u tzv. formulářových žalob. (např. LAVICKÝ Petr. Účelnost 

nákladů spojených se zastupováním advokátem, Právní fórum 5/2012, str. 191) 
7
 Neplatí jen pro veřejnoprávní korporace, i pro subjekty soukromoprávní, pokud naplňují službu veřejnosti 

(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, str. 4) 
8
 nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2929/07 

9
 nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3000/2011 
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spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy č. 37/1992 Sb. (dále 

jen „Jednací řád“) také cestovní výdaje jako jsou jízdné, stravné a nocležné. Uvedený výčet 

není konečný, je proto možné, že v závislosti na potřebě účastníků vzniknout hotové výdaje 

odlišné. Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců se týkají osoby účastníka, zástupce účastníka 

(s výjimkou advokátů, notářů a patentových zástupců) a rovněž průvodce, důvěrníka dítěte, 

podpůrce či zástupce a ustanoveného opatrovníka, pokud nejsou advokáty (§ 33 Jednacího řádu). 

Jejich výši je nutné vždy doložit, pokud by ale bylo prokázáno, že vznikly, a jejich výše byla 

sporná, měly by se přiznávat v obvyklé výši, nikoliv nepřiznávat vůbec.
10

 

 

1.1.1 Náhrada hotových výdajů  

Je-li účastník v řízení právně zastoupen advokátem a vzniknou-li jeho právnímu zástupci 

hotové výdaje, posoudí se jeho hotové výdaje dle zvláštních ustanovení vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (dále jen „advokátní tarif“ nebo „AT“). Advokátovi náleží dle § 13 odst. 1 AT 

náhrada hotových výdajů zejména za soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, 

telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. 

Tento výčet je opět pouze demonstrativní, v řízení může být soudem přiznána náhrada i za jiné 

hotové výdaje. Náhrada je dle § 13 odst. 3 AT vyčíslena paušální částkou ve výši 300 Kč 

za jeden úkon právní služby. V případě tzv. formulářových žalob
11

 dle § 14b AT zpravidla 

odpovídá náhrada hotových výdajů paušální částce 100 Kč (blíže se věnuji v kapitole 1.5.2). 

V minulosti Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 39/13 dovodil, že uvedený režijní paušál 

je použitelný i pro účastníka řízení, který není zastoupen advokátem, a to v situacích, v nichž by 

účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána taková náhrada podle § 13 odst. 3 AT. 

Zákonodárce na tento nález reagoval novelizací § 151 o.s.ř, kdy v případě, že účastník nebude 

zastoupen v řízení advokátem, notářem anebo patentovým zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. a 

nedoloží výši hotových nákladů svých nebo takového zástupce, soud přizná náhradu hotových 

výdajů v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Výše paušální náhrady je pro tyto 

případy určena vyhláškou č. 254/2015 Sb., 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. 

                                                 
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, str. 571 
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 Formulářovou žalobou se rozumí návrh podaný na ustáleném vzoru, který byl uplatněn opakovaně týmž 

účastníkem ve skutkově i právně obdobných věcech, v nichž je předmětem řízení peněžité plnění a hodnota sporu 

nepřevyšuje 50.000 Kč (viz § 2 vyhlášky č. 254/2015 Sb. nebo § 14b odst. 1 AT). 
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Hotové výdaje jsou dle § 1 odst. 3 výše uvedené vyhlášky určeny, podobně jako např. 

v rámci advokátního tarifu, podle počtu úkonů. Výčet úkonů je pojat demonstrativně, 

v porovnání s advokátním tarifem je na první pohled kratší. Není zde uvedena např. účast při 

jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí. Základní výše náhrady je určena 

paušálně částkou 300 Kč. Náhrada 100 Kč za úkon náleží účastníkovi při podání tzv. 

formulářové žaloby. Výše náhrad hotových výdajů nezastoupeného účastníka je tedy vyjádřena 

stejnými paušálními částkami, jako je tomu v AT. 

Dle § 1 citované vyhlášky se pro určení výše hotových výdajů použijí uvedené paušální 

částky, pokud nezastoupený účastník výši nákladů nedoložil. Pokud tedy nezastoupený účastník 

své hotové výdaje doloží, přiznají se mu v doložené výši. V souvislosti s tímto se nabízí otázka, 

jak postupovat v případě, kdy nezastoupený účastník doloží své hotové výdaje, avšak jeho 

vyčíslení je nižší než náhrada, která by mu náležela, kdyby náklady nedoložil? V tomto případě 

by soud měl dle mého názoru přiznat náhradu za hotové výdaje v částce požadované. K tomuto 

závěru ostatně v obecné rovině u rozhodování o náhradě nákladů řízení dochází Bílý, který 

upozorňuje, že je povinností účastníka si střežit své právo.
12

 Podobně uzavírá např. Kroupa a 

dodává, že „je na rozhodnutí každého z účastníků, kterou z možností si zvolí – konkrétní vyčíslení, či 

paušální náhradu – a dle této jeho volby mu bude následně přiznána náhrada nákladů řízení.“13 

 

1.1.2 Cestovní výdaje 

Typickými hotovými výdaji jsou jízdné, stravné a nocležné (souhrnně označuji jako 

cestovní výdaje) dle § 29 odst. 1 Jednacího řádu. Pro určení výše cestovních výdajů odkazuje 

Jednací řád na předpisy pracovního práva, které upravují nároky zaměstnanců plynoucí 

z pracovních cest. Nejčastějším cestovním výdajem je jízdné (označováno též jako cestovné). 

Jízdným se dle § 30 Jednacího řádu rozumí skutečné, účelné a hospodárné cestovní výdaje 

vynaložené na jízdu veřejným hromadným dopravním prostředkem, pokud je předvolán 

účastník, který nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení koná, nebo je předvolán z místa, 

kde se dočasně zdržuje. Dá-li soud předchozí souhlas k tomu, aby účastník použil vlastní 

motorové vozidlo, bude i tento náklad účastníka považován za jízdné. V takovém případě se 

náhrada jízdného určuje dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále 

jen „zákoník práce“), kterým je upravena problematika cestovních náhrad zaměstnanců. Pro rok 

2019 se postupuje dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/2018 Sb., o změně 
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 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. str. 630 
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 KROUPA, Jakub. Náhrada hotových výdajů účastníka nezastoupeného advokátem. Soudce 12/2015, str. 6, ASPI 
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sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení 

průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

Jízdné za použití vlastního motorového vozidla se skládá ze dvou složek. První složkou je 

základní náhrada za používání silničního motorového vozidla, jejímž smyslem je účastníkovi 

nahradit tzv. amortizaci vozidla. Dle vyhlášky č. 333/2018 Sb. pro rok 2019 činí základní 

náhrada 4,10 Kč za 1 km cesty. Druhou složkou je náhrada za spotřebované pohonné hmoty. 

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočte z počtu najetých km, ceny pohonné hmoty 

a průměrné spotřeby automobilu. Pro potřeby správného výpočtu náhrady za spotřebované 

pohonné hmoty musí soudu účastník odevzdat kopii tzv. velkého technického průkazu, aby soud 

mohl zjistit, jaká je průměrná spotřeba vozidla účastníka. Cenu pohonné hmoty může teoreticky 

účastník doložit dokladem o zakoupení u čerpací stanice, v praxi se ale nejčastěji aplikuje 

prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, která pro každý rok stanoví průměrnou 

cenu pohonných hmot. Pro rok 2019 činí náhrada za 1 litr pohonné hmoty 33,10 Kč u benzinu 95 

oktanů, 37,10 Kč u benzinu 98 oktanů a 33,60 Kč u motorové nafty. 

Nárok na náhradu jízdného dle § 31 Jednacího řádu vzniká i v případě, že účastník použil 

ještě také místního veřejného hromadného dopravního prostředku. Důležité přitom je, že se 

takové jízdné hradí i účastníku, který bydlí nebo pracuje v místě, kde se řízení koná, musí se 

však jednat o místní veřejnou hromadnou dopravu. Tím se liší od jízdného dle § 30 Jednacího 

řádu, který se vztahuje na veřejnou hromadnou dopravu obecně (nejen místní). Zároveň by se 

mělo jednat o cestu veřejnou hromadnou dopravou. Dle Jirsy ve výjimečných případech připadá 

v úvahu i použití taxislužby, např. pokud „je účastník pokročilého věku, imobilní a nemá jinou 

možnost přepravy k jednání.“
14

 

Výjimečně mohou účastníkům řízení vzniknout i náklady na stravné a nocležné. Dle § 32 

jednacího řádu náleží účastníkovi dle zvláštního prováděcího předpisu stravné a nocležné. Tímto 

prováděcím předpisem je opět prováděcí vyhláška č. 333/2018 Sb. Dle zákoníku práce se 

stravným rozumí zvýšené stravovací výdaje. Z toho plyne, že účelem stravného je pokrýt 

zvýšené výdaje účastníka, nikoliv výdaje, které mu pravidelně vznikají při stravování. Pokud 

bude stravné přiznáno, bude se při jeho výpočtu vycházet z § 2 vyhlášky č. 333/2018 Sb. 

Nocležné náleží účastníkovi v takovém rozsahu, v jakém jej prokáže. S ohledem 

na požadavek účelnosti se ale bude náhrada za takové ubytování pravděpodobně odvíjet 

od standardních cen v místě konání soudu. Přenocování v luxusním hotelu tak nejspíš 
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 JIRSA, Jaromír, Vladimír BERAN, Marek DOLEŽAL, et al. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: 
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účastníkovi v plné výši jako náhrada přiznáno nebude. Náklad za nocležné je spíše nákladem 

výjimečným, ostatně soudy se mu mohou vyvarovat např. tak, že nařídí jednání na odpolední 

hodinu, pokud účastník nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení koná. 

 

1.2 Soudní poplatky a osvobození od soudních poplatků 

Soudní poplatky mají svůj právní základ již v samotné Listině základních práv a svobod
15

 

(dále jen „Listina“), kde ve článku 11 odst. 5 je vysloveno, že „daně a poplatky lze ukládat jen 

na základě zákona.“ Zákonem upravující soudní poplatky, tedy jedny z několika základních 

druhů poplatků (dále existují např. místní nebo správní poplatky), je zákon č. 549/1991 Sb., 

o soudních poplatcích (dále jen „SoudP“). Soudní poplatky společně s daněmi tvoří jeden 

ze základních příjmů státu do státního rozpočtu (§ 8 odst. 2 SoudP). Tento význam zmiňuje i 

samotná důvodová zpráva k SoudP. Dle ní totiž soudní poplatky „zabezpečují úhradu nákladů, 

které vznikají státu výkonem soudnictví“
16

 a dále „omezují podávání některých neuvážených 

návrhů na zahájení soudních řízení.“ Úkolem soudních poplatků je také působit na povinné, aby 

dobrovolně plnili své povinnosti vůči spoluobčanům a ostatním subjektům. 

Výše uvedené nastavení soudních poplatků je dále korigováno institutem osvobození 

od poplatkové povinnosti. Dle nálezu ÚS IV. ÚS 162/99 představuje „úprava poplatkové 

povinnosti či osvobození od ní jeden ze základních momentů podmiňujících právo na soudní 

ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Stanovil-li totiž zákon i v tomto směru pevná pravidla 

umožňující přístup k soudu také splněním v něm obsažených podmínek, potom tyto podmínky 

musí respektovat nejen ten, kdo se dovolává práva na soudní ochranu, ale také stát 

prostřednictvím orgánu soudní moci.“ Jinými slovy, za předpokladu, že je účastníkovi v rozporu 

se zákonem uložena poplatková povinnost tam, kde od ní měl být osvobozen, jedná se krom 

jiného také o odepření práva na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Překážka 

v přístupu k soudu proto musí být překonatelná pro každého. Pro některé osoby třeba i za použití 

osvobození od soudního poplatku, aby mohlo být právo na soudní ochranu skutečně realizováno. 

 

1.2.1 Soudní poplatky 

Dle SoudP je třeba rozlišovat mezi poplatky za řízení a poplatky za úkon. Poplatek 

za řízení platí navrhovatel (žalobce), a to proto, aby soudní řízení vůbec proběhlo. Poplatkem 
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za úkon se rozumí např. poplatek za vyhotovení opisu listiny založené ve spisu (tzn., je-li 

pořízen opis soudem, nikoliv samotným účastníkem
17

) nebo poplatek za zaslání spisu jiným 

soudem k nahlédnutí. Stejně jako v případě ostatních nákladů řízení je při posouzení, zda je 

vzniklý poplatek součástí nákladů řízení, klíčové zhodnotit účelnost vynaloženého poplatku. 

Pokud by byl poplatek vynaložen na zcela bezúčelnou záležitost, nebude takový poplatek 

zahrnut do případné náhrady nákladů řízení. 

Dle § 1 písm. a) SoudP se soudní poplatky vybírají před všemi soudními řízení, a to 

za úkony uvedené v sazebníku poplatků (příloha k SoudP). Tato obecná poplatková povinnost je 

ale samotným zákonem taxativně zúžena, konkrétně v § 11, v němž SoudP uvádí, ve kterých 

věcech je řízení osvobozeno od poplatku, jaké subjekty jsou od soudního poplatku osvobozeny či 

na která řízení se takové osvobození vztahuje. Poplatníkem soudního poplatku před soudem 

prvního stupně je ve většině případů navrhovatel (žalobce). Další osoby, které jsou poplatníky, 

jsou např. účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení nebo žalovaný (žalovaní) uplatňující svá 

práva vzájemným návrhem (§ 2 SoudP). Poplatková povinnost vzniká žalobci podáním žaloby 

nebo jiného návrhu na zahájení řízení (§ 4 odst. 1 písm. a) SoudP). 

Řádně zaplacený soudní poplatek je základním předpokladem pro vydání rozhodnutí 

ve věci samé, resp. pro vedení samotného řízení před soudem. V případě, že se v návrhu 

na zahájení řízení objeví vady spočívající v jeho neúplnosti, nesrozumitelnosti nebo neurčitosti, 

předseda senátu dle § 43 o.s.ř. usnesením vyzve účastníka, aby bylo podání opraveno nebo 

doplněno. Pokud vady nejsou ani po výzvě soudu účastníkem napraveny, soud usnesením podání 

odmítne. V případě, že soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne, soudní 

poplatek se nevybírá (§ 6a odst. 4 SoudP). V případě, že byl poplatek již zaplacen, soud jej 

v souladu s § 10 odst. 3 SoudP vrátí. Jelikož v případě, kdy je návrh na zahájení řízení vadný, se 

soudní poplatek nevybírá, měl by soud vždy, než přistoupí k vybrání soudního poplatku, 

důkladně zhodnotit formální náležitosti podání. 

Poplatky za řízení, jak vyplývá z § 6 SoudP, mohou být stanoveny buď procentem z ceny 

předmětu řízení, nebo paušální částkou (v případě nepeněžitého plnění). V případě, že je předmět 

řízení (základ) vyjádřen peněžní částkou, je poplatek vždy stanoven procentem z této částky (tzv. 

procentní poplatek). Předmětem řízení se rozumí základní peněžní částka bez příslušenství (bez 

úroků, úroků z prodlení apod.). Příslušenství tvoří základ poplatku jen v případech, je-li 

příslušenství samostatným předmětem řízení. 
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 Dle § 189 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se 
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důkazních prostředků podléhají zpoplatnění dle SoudP. pouze za situace, kdy jsou tyto opisy, výpisy či fotokopie 

pořizovány soudem. 
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Pokud je v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých plnění, je základem 

procentního poplatku jejich součet, pokud je procentní sazba u těchto peněžitých plnění stejná. 

Procentní sazba je uvedena v sazebníku, který tvoří přílohu zákona. Pokud je procentní sazba dle 

sazebníku u každého plnění odlišná, základ poplatku nelze vypočíst prostým sečtením 

peněžitých částek plnění a je třeba pro každé plnění vypočíst výsledný soudní poplatek zvlášť (§ 

6 odst. 2 SoudP). V případě, žaloby s opakujícím se plněním (např. výživné, renta) je základem 

procentního poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Za předpokladu, že 

takové plnění je určeno na dobu neurčitou, na dobu života či na dobu delší 5 let, činí základ 

soudního poplatku pětinásobek ceny ročního plnění (§ 6 odst. 3 SoudP). Za předpokladu, že ani 

takto není možné stanovit základ poplatku, je základem poplatku částka ve výši 20.000 Kč. 

V případě nepeněžitého plnění (např. na vyklizení) je poplatek stanoven vždy pevnou sazbou, 

která je opět určena sazebníkem poplatků. 

Navrhovatel, jemuž vznikne poplatková povinnost, má několik možností, jak může 

soudní poplatek zaplatit. Standardní možností je zaslat soudní poplatek na účet příslušného 

soudu zřízený u České národní banky. SoudP dále připouští, aby v případě, že poplatek 

nepřevyšuje částku 5.000 Kč, mohl navrhovatel zaplatit soudní poplatek kolkovými známkami 

(nalepí se přímo na podání). Jinou možností, která se objevila v praxi, avšak ze zákona přímo 

nevyplývá, je možnost zaplatit soudní poplatek do pokladny soudu, to ostatně připouští 

v § 3 odst. 2 tzv. vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
18

. Soudní poplatek 

se platí vždy v českých korunách. V případě, že je žalované peněžité plnění vyjádřeno 

v zahraniční měně, přepočte se procentní poplatek dle kursu vyhlášeného Českou národní 

bankou. 

Z úpravy v § 9 odst. 1 SoudP vyplývá, že pokud nebyl poplatek za řízení zaplacen, soud 

nejprve vyzve poplatníka k jeho zaplacení. Lhůtu k zaplacení určí soud sám, a to alespoň v délce 

15 dnů. Jelikož se jedná se o lhůtu soudcovskou, může ji předseda senátu dle § 55 odst. 1 o.s.ř. 

následně i prodloužit. Usnesení soudu, jímž je poplatník vyzván k zaplacení soudního poplatku 

musí krom jiné také obsahovat poučení o následku v případě nezaplacení. V případě nezaplacení 

soudního poplatku není následkem vznik exekučního titulu, na základě něhož by mohl soud 

soudní poplatek vymáhat, ale zpravidla zastavení řízení. Ustanovení §9 odst. 4 SoudP uvádí 

výjimky, kdy k zastavení řízení nedojde, ačkoliv poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen. 

Jedná se např. o případy, kdy soud již začal jednat o věci samé, jestliže pobyt poplatníka není 

znám a soud proto poplatníkovi ustanovil opatrovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, v 
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 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a 

kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
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jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem takové 

okolnosti doloží. 

O zastavení soudního řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku rozhoduje soud 

prvního stupně usnesením. Proti usnesení o zastavení řízení je možné se odvolat, případně i 

dovolat (za splnění podmínek v § 237 a § 238 o.s.ř.). Důležité je poznamenat, že k zaplacení 

poplatku po marném uplynutí shora uvedené soudcovské lhůty se nepřihlíží. To je potvrzeno i 

důvodovou zprávou k zákonu č. 296/2017 Sb., která SoudP novelizovala. Případné zaplacení 

poplatku, pokud k němu došlo po uplynutí shora uvedené patnáctidenní lhůty, je tedy zcela bez 

významu. Zaplatí-li proto poplatník soudní poplatek až po uplynutí lhůty, musí být soudní 

poplatek v souladu s § 10 odst. 1 SoudP vrácen. Ve zmíněné důvodové zprávě je doplněno, že 

jediným možným důvodem pro zrušení usnesení o zastavení řízení má být skutečnost, že byl 

poplatek zaplacen ve lhůtě určené ve výzvě, ale např. chybou soudu nebyla včasně provedená 

platba ztotožněna s konkrétním řízením.  

 

1.2.2 Osvobození od soudních poplatků 

Jak bylo již shora naznačeno, právní regulace soudních poplatků by nebyla úplná bez 

řádné úpravy institutu osvobození od soudního poplatku. Smyslem zavedení takového institutu je 

oprávněná obava, že vyměřený poplatek může být pro povinného účastníka natolik vysoký, že jej 

nebude schopen uhradit, a tudíž se nebude moci svého práva fakticky domáhat. Jinými slovy 

poplatková povinnost nemůže bránit v přístupu k soudu (článek 36 Listiny), neboť by se jednalo 

o denegatio iustitiae - odepření spravedlnosti. Překážka v podobě soudního poplatku musí být 

překonatelná pro každého, pro některé osoby třeba i za použití osvobození od soudního poplatku. 

Osvobození od soudního poplatku je v právní úpravě zakotveno v § 11 a násl. SoudP a 

dále v § 138 o.s.ř. Obě úpravy pracují s osvobozením od soudního poplatku trochu odlišně. 

V případě § 11 SoudP je zavedeno osvobození od poplatku ze zákona. To v praxi znamená, že 

takové osvobození vzniká automaticky již na základě zákona a není proto třeba dalšího 

rozhodnutí soudu. Naproti tomu osvobození od poplatku dle § 138 o.s.ř může být přiznáno 

účastníkovi rozhodnutím soudu, pokud jej účastník navrhne. Jedná se o individuální osvobození. 

Individuální osvobození dle § 138 o.s.ř. má dále celou řadu důsledků, namátkou: 

účastníkovi, který byl soudem osvobozen od poplatku, nelze uložit zálohu na provedení důkazu 

(§ 141 odst. 1 o.s.ř.), osvobozený účastník nehradí náklady státu, i kdyby stát měl podle výsledku 

řízení vůči němu právo na náhradu nákladů (§ 148 odst. 1 o.s.ř.) nebo neskládá jistotu u návrhu 

na předběžné opatření (§ 75b odst. 3 písm. d) o.s.ř). Ve srovnání s osvobozením ze zákona (§ 11 



 

12 

 

 

SoudP) je tak osvobození z rozhodnutí soudu (§ 138 o.s.ř.) mnohem širší, neboť osvobození dle 

§ 11 SoudP se vztahuje pouze na placení soudního poplatku. 

Osvobození ze zákona (§ 11 SoudP) je možné rozlišovat na osvobození věcné a osobní. 

Řízení, která podléhají věcnému osvobození od soudního poplatku, jsou taxativně vymezena 

v ustanovení § 11 odst. 1 SoudP. Jedná se např. o řízení ve věcech opatrovnických, péče soudu o 

nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství, důchodového pojištění, vzájemné vyživovací 

povinnosti rodičů a dětí či věcí pozůstalostních v prvním stupni řízení. 

Jinak se chová tzv. osobní osvobození od soudního poplatku zavedené § 11 odst. 2 

SoudP, které osvobozuje od poplatku konkrétní subjekty. Takto je osvobozena např. Česká 

republika a státní fondy ČR. Za Českou republiku se považuje Úřad pro zastupování ve věcech 

majetkových a příslušné organizační složky státu (§ 21a odst. 1 o.s.ř.). Naopak od soudního 

poplatku nejsou osvobozeny např. státní příspěvkové organizace či státní podniky, neboť se 

jedná o samostatné právní entity. Od poplatku jsou rovněž osvobozeny cizí státy včetně jejich 

orgánů, je-li zaručena vzájemnost s ČR, jakož i diplomatická zastupitelství cizích států a 

delegovaní diplomatičtí zástupci či konzulové. Další skupinou subjektů, jež jsou osvobozeni 

od soudního poplatku, jsou osoby, které mají z různých důvodů fakticky ztížené postavení. Jde 

např. o navrhovatele, jemuž byla způsobena újma, navrhovatele v řízení o náhradu škody 

z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci z povolání nebo neprovdané matky v řízení 

o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. 

Důsledkem osobního osvobození od soudního poplatku je skutečnost, že zákonem 

osvobozená osoba nemusí soudní poplatek soudu zaplatit. To ovšem neznamená, že soudní 

poplatek není vůbec zaplacen. Dle § 2 odst. 3 SoudP je-li navrhovatel v řízení od poplatku 

osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek žalovaný, nemá-li 

proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto 

povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda 

tu manželství je či není (obdobné platí i pro registrované partnerství). 

Osvobození od soudního poplatku může také stanovit podzákonný právní předpis vydaný 

na základě § 16 SoudP. Ministerstvo financí České republiky může právním předpisem vydaným 

v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky osvobodit jednotlivé druhy poplatných 

úkonů a skupiny osob od poplatků. Konkrétně jde o vyhlášku Ministerstva financí č. 72/1993 

Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků, kterou jsou od soudních poplatků osvobozeni 

držitelé osvědčení o účasti v národním boji za osvobození (příp. jejich vdovy). 

Úprava individuálního osvobození na základě soudního rozhodnutí je zcela obsažena v 

o.s.ř. Dle něj může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, 
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odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování 

nebo bránění práva. Předseda senátu tak činí pouze na návrh, přičemž přiznat účastníkovi 

osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné 

důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. 

Soud v žádosti o osvobození od soudního poplatku posuzuje poměry účastníka. Toto 

posouzení je vždy individuální, zohledňují se v něm především majetkové poměry účastníka, 

povaha uplatňovaného nároku nebo výše soudních poplatku v projednávané věci.
19

 V případě 

fyzických osob se berou v úvahu i osobní a rodinné poměry, zdravotní stav či vyživovací 

povinnost vůči jiné osobě (viz NS sp. zn. 21 Cdo 1940/2013). Osvobození od soudního poplatku 

ale není vyloučeno ani pro osoby právnické. Dle usnesení NS sp. zn. 29 Cdo 1301/2013 lze u 

právnických osob a u fyzických osob, které jsou podnikateli, vzít v úvahu rovněž povahu jejich 

podnikatelské nebo jiné činnosti, stav a strukturu majetku či platební (ne)schopnost. 

Osvobození od soudního poplatku současně nemůže být přiznáno, pokud účastník 

svévolně či zřejmě bezúspěšně uplatňoval (bránil) své právo. Dle usnesení NS sp. zn. 21 Cdo 

987/2013 účastník „uplatňuje právo svévolně tehdy, činí-li 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.“ O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde dle téhož usnesení NS také 

zpravidla tehdy, „je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo 

z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že 

požadavku účastníka nemůže být vyhověno.“ 

Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i 

zpětnou účinnost. Poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. 

Předseda senátu může osvobození od soudního poplatku odejmout, jestliže se do pravomocného 

skončení řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě 

neodůvodňovaly. Odnětí osvobození od poplatků (za předpokladu, že odnětí má zpětnou 

účinnost) pro účastníka nově znamená soudní poplatek zaplatit, soud proto účastníka k zaplacení 

poplatku musí vyzvat a poučit. 

 

1.3 Ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců 

Účastníkovo právo být přítomen na soudním jednání je jedno ze zásadních procesních 

práv. V jeho důsledku ovšem účastník často nemůže být přítomen ve svém zaměstnání, což má 

pro něj za následek ztrátu na výdělku. Z pohledu pracovního práva je nutné připomenout, že 
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 VRCHA, Pavel. Osvobození od soudních poplatků, 2013, ASPI ID: LIT46116CZ 



 

14 

 

 

na účast zaměstnance při soudním jednání se hledí jako na jeho občanskou povinnost (§202 

zákoník práce), za níž nenáleží náhrada mzdy nebo platu (§200 zákoník práce). Zaměstnanci 

však náleží pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. I proto jsou dle § 137 odst. 1 o.s.ř. 

řazeny ušlé výdělky účastníků mezi náklady řízení. Mezi náklady řízení rovněž patří ušlé 

výdělky zákonných zástupců. Dle § 33 vyhlášky Jednacího řádu, se náklady v podobě ztráty 

na výdělku přiznávají také zástupci účastníka, který není advokátem, opatrovníkovi 

ustanovenému účastníkovi, nutnému průvodci, důvěrníkovi dítěte a podpůrci. 

Stanovení výše ztráty na výdělku účastníka (popř. jeho zástupce či dle řízení jiné osoby) 

se posuzuje odlišně u účastníků, kteří jsou zaměstnáni v pracovním poměru nebo v poměru 

obdobném pracovnímu poměru nebo pracovnímu vztahu
20

, a u těch, kteří v takovém 

pracovněprávním poměru nejsou, ale jsou výdělečně činní. V případě zaměstnance pracujícího 

na základě pracovní smlouvy či dohody bude ztráta na výdělku odpovídat výši jeho průměrného 

výdělku
21

, který prokáže potvrzením zaměstnavatele. Na potvrzení zaměstnavatele musí být 

uvedeno, zda a jakou částku zaměstnavatel srazí za dobu nepřítomnosti účastníka v práci, a zda 

účastník může nastoupit do práce na zbytek směny. 

Jestliže není účastník zaměstnán, avšak je výdělečně činný, tvoří podklad pro výpočet 

ušlého zisku částka, vypočtená ze základu daně z příjmů fyzických osob, dělená počtem 

pracovních hodin připadajících na týž kalendářní rok
22

. Pro výpočet náhrady ušlého výdělku se 

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

však 486.000 Kč. Pokud nelze výši ztráty na výdělku tímto způsobem prokázat, přísluší 

účastníku za hodinu ušlého výdělku náhrada odpovídající výši minimální hodinové mzdy
23

. 

Za jeden den však může činit náhrada za ztrátu na výdělku nejvýše osminásobek této částky (cca 

638 Kč). 

 

1.4 Náklady důkazů a záloha na náklady důkazu 

1.4.1 Náklady důkazů 

K prokázání svých tvrzení jsou dle § 120 o.s.ř. účastníci povinni označit důkazy. Soud 

následně rozhodne, které z navržených důkazů provede. Při provádění důkazů soudu vznikají 

náklady. Náklady důkazů vznikají z různých skutečností, jejich důvod lze vyčíst z příkladného 
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 Zákoník práce, uvádí, že základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). 
21

 Průměrný výdělek je počítán z průměrného hrubého hodinového výdělku (§352, § 356 zákoník práce) 
22

 Dle § 79 odst. 1 zákoníku práce činí týdenní pracovní doba 40 hodin. 
23

 Minimální mzda je pro rok 2019 stanovena nařízením vlády č. 273/2018 Sb. ve výši 79,80 Kč za hodinu (13.350 

Kč za měsíc). 
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výčtu důkazních prostředků v § 125 o.s.ř. Náklady tak mohou vznikat v důsledku např. výslechu 

svědka, ze znaleckého posudku nebo při ohledání věci. 

V případě, že je vyslechnut svědek, může svědek nárokovat náhradu hotových výdajů a 

ušlého výdělku - tzv. svědečné. Svědek tedy nenárokuje proplacení skutečnosti, že vypovídal 

(povinnost dostavit se k soudu a vypovídat je stanovena v ustanovení § 126 o.s.ř.), ale jemu 

vzniklé hotové výdaje (např. jízdné) a ztrátu na výdělku. Svědek však musí takový nárok uplatnit 

před soudem do 3 dnů od výslechu, nebo od okamžiku, kdy se dozvěděl, že k jeho výslechu 

nedojde. Pokud svědek svědečné nenárokuje, právo na svědečné mu uplynutím lhůty zanikne 

(jedná se o prekluzivní lhůtu). O takovém důsledku musí být krom dalšího soudem svědek řádně 

poučen. Pro výpočet svědečného se uplatní stejná pravidla jako při určování rozsahu náhrady 

hotových výdajů účastníka (§ 33 Jednacího řádu). Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 586/05 

uvedl, že „pokud fyzická osoba své povinnosti svědka řádně splní, je nejen otázkou splnění 

zákonných povinností, ale i dobrých mravů poskytnout mu náležité plnění ve formě svědečného 

a rozhodnutí o svědečném náležitě odůvodnit.“ Není proto možné, aby nebylo svědečné 

přiznáno, pokud osoba řádně svědčila a o svědečné požádala ve stanovené třídenní lhůtě. 

Stejné právo jako svědek bude mít i osoba, které soud uložil při dokazování nějakou 

povinnost (§ 139 odst. 3 o.s.ř.). Zejména půjde o případy, kdy je osoba odlišná od účastníka 

vyzvána, aby předložila listinu, kterou soud ani účastníci nedisponují (tzv. ediční povinnost). 

Hotové výdaje a ztráta na výdělku také vznikají znalcům
24

, v souvislosti s řízením jim 

dále vzniká nárok na odměnu - znalečné. O odměňování a náhradách poskytovaných znalcům 

platí zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „ZnalZ“), a vyhláška č. 37/1967 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících (dále jen „ZnalV“). Znalecký posudek bývá 

v řízeních zadáván soudem, je však možné, aby byl zpracován na základě objednávky účastníka 

řízení (§17 odst. 4 ZnalZ). Je-li znalci zadáno vypracování znaleckého posudku soudem, náleží 

mu náhrada účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s vypracováním 

znaleckého posudku. Těmito náklady jsou dle § 18 odst. 1 ZnalZ zejména cestovní výdaje, 

náhrada ušlého výdělku při předvolání k soudu, náklady, které znalec uhradil za použití přístrojů, 

jiných zařízení a materiálů, věcné náklady a náklady spojené s přibráním pracovníků pro 

pomocné práce (pokud s přibráním pomocníka vyslovil soud souhlas
25

). 

                                                 
24

 Znalcem mohou být zásadně osoby zapsané do seznamu znalců a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také 

ústavy (§ 21 ZnalZ).  
25

 Dle NS sp. zn. Cpj 161/79 „na náhradu nákladů spojených s přibráním konzultanta má znalec právo jenom v 

případě, že soud vyslovil souhlas s jeho přibráním. (…) tento souhlas lze udělit i dodatečně, a to i v rozhodnutí, 

kterým se rozhoduje o náhradě nákladů spojených se znaleckým posudkem.“ 
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Ačkoliv dle § 33 odst. 2 Jednacího řádu o náhradách poskytovaných znalcům (a 

tlumočníkům) platí zvláštní předpisy (ZnalZ), úprava náhrad znalců je stanovena prakticky 

totožně jako obecná úprava náhrad účastníka či svědka dle §29 až §32 Jednacího řádu. Cestovní 

a jiné výdaje se znalci hradí podle obecné úpravy uvedené v § 156 až 189 zákoníku práce. 

Znalec má také nárok na náhradu mzdy za dobu strávenou podáním ústního znaleckého posudku 

při jednání před státním orgánem, včetně čekací doby a doby strávené na cestě k jednání a zpět, 

jestliže jde o dobu, která se kryje s jeho pracovní dobou. Výše náhrady se stanoví ve výši 

průměrného výdělku zjištěného podle § 351 až 362 zákoníku práce. Při uplatnění nároku 

na náhradu mzdy znalce se postupuje obdobně jako při uplatnění nároku na náhradu mzdy 

svědka. 

Vedle náhrady nákladů náleží znalci za vyhotovení znaleckého posudku odměna. Výše 

odměny za znalecký posudek zadaný soudem se dle § 16 ZnalZ určuje podle množství účelně 

vynaložené práce, zároveň se dle § 17 ZnalV zohledňuje náročnost případu a nutná míra 

odborných znalostí, které bylo třeba vynaložit. Sazba za jednu hodinu práce činí 100 až 350 Kč 

(§17 ZnalV). Tato sazba pak může být v některých případech zvýšena (např. mimořádně obtížný 

posudek), ale i snížena (opožděně podaný posudek či nekvalitní posudek). Není ovšem zákonem 

vyloučeno, aby byl znalecký posudek zadán i samotným účastníkem, nikoliv soudem. V tomto 

případě za znalecký posudek zaplatí účastník sjednanou smluvní odměnu (tedy výše uvedené 

sazby se neuplatní). Pro potřeby náhrady nákladů je ovšem možné, aby i posudek zadaný 

účastníkem byl vítězné straně sporu nahrazen, pokud z něj soud ve svém rozhodnutí vyšel a 

přiznal jej k náhradě. Náhrada nákladu za takový znalecký posudek však neodpovídá výši 

smluvní odměny znalce, nýbrž výši, která by znalci náležela, kdyby byl znalecký posudek 

zažádán soudem. 

Obdobně jako náhrada znalce je ZnalZ upravena náhrada nákladů a odměna tlumočníka, 

pokud je potřeba tlumočníka spojena s dokazováním. Tlumočník má v důsledku provedeného 

tlumočnického úkonu nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů a odměnu - tzv. tlumočné. 

V některých případech soud ustanoví tlumočníka, pokud vyjde v řízení najevo, že 

účastník nehovoří českým jazykem či s účastníkem se nelze dorozumět jinak než některým 

z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob (§ 18 odst. 2 o.s.ř.). Tyto náklady 

vždy platí stát a účastník je dle výsledku řízení nehradí. Tento princip vychází již z Listiny, dle 

níž jsou si všichni účastníci v řízení rovni (čl. 37 odst. 3).  
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1.4.2 Záloha na náklady důkazu 

Jestliže lze očekávat, že v řízení vzniknou náklady důkazu, předseda senátu rozhodne 

o uložení zálohy na náklady důkazu. V případě, že soud uloží účastníkovi složit zálohu 

na provedení důkazu, nelze navrhovaný důkaz provést, dokud nebude záloha soudu složena. 

Záloha je ukládána účastníkovi, který sám důkaz navrhl, případně tomu z účastníků, který uvedl 

skutečnosti, o nichž soud nařídil dokazování, nebo v jehož v zájmu je důkaz prováděn. 

Dle důvodové zprávy
26

 má zavedení zálohy na náklady důkazů napomoci k posílení 

zodpovědnosti účastníka, zejména sporného řízení za náklady vynakládané v souvislosti 

s řízením, a tedy aby bylo minimum nákladů tzv. zálohováno ze státních prostředků. Účastníkovi 

je nadále umožněno, aby požádal o osvobození od soudních poplatků, pokud splňuje zákonné 

podmínky, 

 

1.5 Odměna za zastupování a hotové výdaje 

Součástí nákladů řízení jsou také odměna za zastupování a hotové výdaje právního 

zástupce. Zařazení nákladů účastníkem vynaložených na právní zastoupení do nákladů řízení 

souvisí s ústavně garantovaným právem na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny). Účastník totiž 

často nemá právní vzdělání, nedisponuje mnohdy přesnými znalostmi hmotného práva, natož 

práva procesního. Z logických důvodů se proto nechávají účastníci v řízení zastupovat 

profesionály. Aby však toto právo účastníka nebylo zneužíváno, je třeba vždy posoudit, do jaké 

míry je náklad, vzniklý v důsledku právního zastoupení účastníka, účelně vynaložený. 

Právo účastníka nechat se zastoupit vyplývá z ustanovení § 24 o.s.ř., podle nějž se může 

nechat účastník zastoupit v řízení zástupcem. Zvoleným zástupcem účastníka může být vždy 

advokát. Advokátu lze udělit jen procesní plnou moc, která opravňuje advokáta ke všem 

úkonům, jež může za řízení učinit sám účastník. Účastník však nemusí vždy zvolit za svého 

zástupce advokáta, o.s.ř. v §25 až §27 umožňuje se nechat zastoupit např. notářem (§25a o.s.ř.), 

patentovým zástupcem (§25b o.s.ř.) či dokonce kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně 

svéprávná (v literatuře též označována jako osoba obecného zmocněnce). 

Z pohledu nákladů řízení je ovšem nutné poznamenat, že mezi náklady řízení se dle § 151 

odst. 2 o.s.ř. řadí pouze odměna advokáta, notáře v rozsahu jeho oprávnění stanoveného 

zvláštním předpisem (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti) a patentového zástupce 

v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštním předpisem (zákon č. 417/2004 Sb. o patentových 

zástupcích). Odměna jiných osob jako zástupců účastníka (např. odměna obecného zmocněnce za 

zastoupení), není předmětem nákladů řízení, byť byla skutečně zaplacena. To je potvrzeno i 

                                                 
26

 Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění o.s.ř. (k bodu 52) 
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důvodovou zprávou27, v níž se uvádí: „odměna za zastupování patří k nákladům řízení jen tehdy, je-li 

zástupcem účastníka advokát nebo notář28. U ostatních zástupců, kteří nemohou vykonávat zástupčí 

činnost výdělečně, jsou součástí nákladů řízení jejich ušlý výdělek a hotové výdaje.“ 

 

1.5.1 Odměna advokáta za zastupování 

Odměna advokáta za zastupování účastníka v řízení může být stanovena dvojím 

způsobem. První z variant je sjednání odměny mezi účastníkem a advokátem smlouvou, v níž je 

vyjádřeno, za co byla právní služba advokáta poskytnuta, výše odměny, případně způsob jejího 

určení. Druhá přípustná varianta vyplývá z § 6 AT. Odměna advokáta za zastoupení může být 

stanovena i mimosmluvně, a to dle advokátního tarifu. 

Smluvní odměna vychází ze smluvní volnosti stran, které samy určí výši odměny nebo 

způsob jejího stanovení. Smluvní odměnu lze sjednat několika možnými způsoby, a to jako 

odměnu odvozenou od časové jednotky, pevnou částkou za konkrétní úkon právní služby či 

odměnu stanovenou podílem na hodnotě nebo výsledku věci. Výše uvedené varianty smluvní 

odměny lze modifikovat a navzájem kombinovat.
29

 Pokud si mezi sebou advokát a účastník 

nesjednají výši odměny smluvně, zaplatí účastník advokátovi odměnu dle ustanovení AT 

o mimosmluvní odměně. 

Z pohledu občanského soudního řízení „pro stanovení náhrady nákladů za zastupování 

nehraje roli, zda si advokát a jeho klient ve skutečnosti smluvně ujednali odlišnou výši odměny 

za zastupování a odlišný způsob náhrady hotových výdajů.“
30

 Smluvně si proto mohou klient s 

advokátem stanovit výši odměny jakkoliv, pokud je smluvní odměna přiměřená a není ve 

zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci (§ 4 odst. 3 AT). 

Obecně se náhrada nákladů spočívajících v odměně za zastoupení advokátem
31

 určuje dle 

sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 

odst. 2 věta první před středníkem o.s.ř.). Jde-li však o přiznání náhrady nákladů řízení podle 

§ 147 o.s.ř., § 149 odst. 2 o.s.ř. nebo odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje se podle 

ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (advokátní tarif). 

Zvláštním právním předpisem, na který odkazuje ustanovení § 151 odst. 2 věta první před 

středníkem o.s.ř., byla v minulosti vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. (též 

                                                 
27

 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění o.s.ř. 
28

 Patentový zástupce zde uveden není, neboť byl do ustanovení § 151 o.s.ř. zahrnut až zákonem č. 7/2009 Sb. 
29

 ŘEHULOVÁ, Lenka. Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu, Právní rozhledy 7/2012, str. 

242 
30

 COUFALÍK, Petr. Náhrada nákladů řízení v oblasti věcných práv v aktuální judikatuře NS, Bulletin advokacie 

10/2017, str. 26 
31

 Totéž platí pro notáře v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem anebo patentového 

zástupce v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 o.s.ř.). 
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známá jako přísudková vyhláška). V současnosti dle této vyhlášky postupovat nelze, neboť ji 

s účinností k 7. květnu 2013 Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 25/12 zrušil. Jelikož 

nebyla Ministerstvem spravedlnosti vydána vyhláška nová, musela se soudní praxe s nastalou 

situací vypořádat sama. Obecným závěrem soudní praxe bylo, že při absenci zvláštního právního 

předpisu o sazbách odměny za zastupování stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni je 

namístě postup dle advokátního tarifu o mimosmluvní odměně (např. NS 31 Cdo 3043/2010). 

Ačkoliv se jedná se o závěr soudy obecně přijímaný, není tento závěr jediný možný. 

Odlišně stanovil výši smluvní odměny pro potřeby náhrady nákladů řízení Nejvyšší soud 

v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 5311/2015, kdy při určení paušální odměny za zastoupení zohlednil 

povahu a okolnosti projednávané věci a složitost (obtížnost) právní služby poskytnuté 

advokátem. Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3559/15 dodává, že „obecné soudy mohou 

vycházet v úvahách o spravedlivé výši náhrady nákladů řízení analogicky i ze zrušené přísudkové 

vyhlášky a podle Ústavního soudu je to v odůvodněných případech dokonce žádoucí.“ 

Advokátní tarif je v první řadě předpisem, který upravuje vztah mezi advokátem a 

klientem. Upravena je jím tedy primárně odměna (smluvně či mimosmluvně určená), kterou 

klient zaplatí advokátovi za jeho právní služby. Jak ale bylo popsáno výše, advokátní tarif se 

v současné chvíli používá i pro určení odměny za zastoupení v rámci rozhodování o náhradě 

nákladů řízení. 

Výše mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu, která je rozhodná pro náhradu 

nákladů, se zásadně určí podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle 

počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (§ 6 odst. 1 AT). Při určení výše 

mimosmluvní odměny se také musí zohlednit, zda nemá být odměna zvýšena či snížena (§ 12 

AT a § 12a AT). Pro konkrétní případy je v 6 AT tarifu přímo stanoven odlišný způsob výpočtu 

mimosmluvní odměny, resp. výše mimosmluvní odměny je přímo určena. Např. dle § 6 odst. 3 

AT, činí-li advokát prohlášení o pravosti podpisu, náleží mu odměna 30 Kč za každé vyhotovení 

prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině. Stejná částka mu náleží za provedení 

autorizované konverze dokumentu. 

Pro určení výše náhrady nákladu spočívajícího v odměně za zastupování advokátem je 

třeba znát sazbu odměny a počet úkonů právní služby advokáta. Sazba odměny se odvíjí z tarifní 

hodnoty. Níže se budu podrobněji věnovat tarifní hodnotě, sazbě odměny a úkonu právní služby, 

z nichž se při výpočtu odměny za zastupování vychází.  
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1.5.1.1 Tarifní hodnota 

Není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého plnění nebo cena 

věci anebo práva (jak hodnota pohledávky, tak i dluhu) v době započetí úkonu právní služby, 

jichž se právní služba týká (§ 8 odst. 1 AT). Toto obecné pravidlo lze aplikovat pouze v případě, 

že se jedná o řízení, v němž je předmětem peněžité plnění. V případech, kdy je předmětem 

nepeněžité plnění nebo je nepoměrně obtížné zjistit hodnotu věci/ práva (a tedy nelze postupovat 

dle § 8 odst. 1 AT), stanovuje se tarifní hodnota konkrétní částkou (§9 AT). Například pokud je 

předmětem řízení určení neplatnosti právního jednání (§9 odst. 3 písm. a) AT), považuje se 

za tarifní hodnotu částka ve výši 35.000 Kč. Při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží 

k příslušenství, ledaže by bylo požadováno jako samostatný nárok. 

Z § 8 odst. 1 AT vyplývá, že výše peněžitého plnění se určuje v době započetí úkonu 

právní služby. Tarifní hodnota proto odpovídá např. částce, která je žalobcem požadována 

v žalobě, nikoliv částce, která je později soudem přiznána úspěšnému účastníkovi k náhradě. 

V praxi je ale možné, aby účastníkem požadovaná částka byla zcela neadekvátní. Toto platí jen 

tehdy, „nepožadoval-li žalobce plnění zjevně nepřiměřené nebo účelově zvýšené s ohledem 

na očekávané rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení podle § 142 odst. 3.“
32

 K názoru, že 

požadované plnění, z nějž se následně odvíjí výše tarifní hodnoty, nesmí být zjevně nepřiměřené 

či účelově zvýšené, se kloní i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 1320/10.  

Naproti tomu v případě, že žalobce požaduje plnění, jehož výši sdělí na základě své 

úvahy, ač je z povahy věci zřejmé, že výše nároku závisí na znaleckém posouzení nebo na úvaze 

soudu (dle § 142 odst. 3 o.s.ř.), je podkladem pro určení tarifní hodnoty až částka přisouzená, 

nikoliv požadovaná (rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 3974/2015). 

Pravidla pro určování tarifní hodnoty v řízení, kde je předmětem opětující se plnění, jsou 

velmi podobná jako v případě soudních poplatků. Je-li předmětem právní služby opětující se 

plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění. Jde-li však o plnění na dobu 

delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění (§ 

8 odst. 2 AT). 

 Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného 

jmění manželů a věcech dědických se stanoví tarifní hodnota dle postupů uvedených v § 8 odst. 

5, 6 a 7 AT. 

Pokud nelze hodnotu věci či práva vyjádřit v penězích nebo lze-li hodnotu věci či práva 

zjistit pouze s nepoměrnými obtížemi, považuje se za tarifní hodnotu částka 10.000 Kč (§ 9 odst. 

                                                 
32

 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., Občanský soudní řád: komentář díl. I., Praha: C.H. Beck, 2009, ISBN 

978-80-7400-107-9, str. 977 
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1 AT). Ve vztahu k předchozím ustanovením je třeba § 9 odst. 1 AT vnímat jako ustanovení 

zvláštní, které se použije, pokud nelze postupovat dle § 8 AT. Ustanovení § 9 AT dále stanovuje 

jiné zvláštní případy, kdy je tarifní hodnota stanovena konkrétní částkou. Například ve věcech 

péče soudu o nezletilé odpovídá tarifní hodnota částce 5.000 Kč (§ 9 odst. 2 AT). V případě 

určovací žaloby, tedy žaloby o určení, zda tu je právní vztah nebo právo, se považuje za tarifní 

hodnotu částka 35.000 Kč. Stejná výše tarifní hodnoty bude i v případě řízení o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene nebo žalob na projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku 

právního jednání. V případě řízení o náhradu nemajetkové újmy ve věcech osobnostních práv je 

stanovena tarifní hodnota ve výši 50.000 Kč. 

 

1.5.1.2 Sazba odměny 

V závislosti na výši tarifní hodnoty se stanovují dle ustanovení § 7 AT sazby 

mimosmluvní odměny. Sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby jsou vyjádřeny 

paušálními částkami, nikoliv poměrně v procentech. Z úpravy sazeb uvedené níže je patrné, že 

výše sazby neroste poměrně s výší tarifní hodnoty. V případě, že tarifní hodnota převyšuje 

částku 10.000 Kč, stanovuje § 7 AT zvláštní postup výpočtu sazby odměny (viz tabulka). 

Tarifní hodnota Sazba 

do 500 Kč 300 Kč, 

přes 500 Kč do 1.000 Kč 500 Kč, 

přes 1.000 Kč do 5.000 Kč 1.000 Kč, 

přes 5.000 Kč do 10000 

Kč 

1.500 Kč, 

přes 10.000 Kč do 200.000 

Kč 

1.500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota 

převyšuje 10.000 Kč, 

přes 200.000 Kč do 

10.000.000 Kč 

9.100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000 Kč, o které hodnota 

převyšuje 200.000 Kč, 

přes 10.000.000 Kč 48.300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které 

hodnota převyšuje 10.000.000 Kč 

 

Podle zvláštního ustanovení o náhradě nákladů řízení (§ 14b AT) se v občanském 

soudním řízení případně použijí i sazby odlišné. Půjde o případ řízení, které bylo zahájeno 

na základě návrhu podaného na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem 

ve skutkově i právně obdobných věcech. Zároveň musí být předmětem řízení peněžité plnění a 

tarifní hodnota nesmí převyšovat 50.000 Kč (jedná se o formulářovou žalobu dle §14b písm. a) 

AT). Výše sazby při tarifní hodnotě do 10.000 Kč odpovídá 200 Kč. Při tarifní hodnotě přes 
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10.000 Kč do 30.000 Kč činí sazba 300 Kč. Výše sazby při tarifní hodnotě přes 30.000 Kč do 

50.000 Kč je stanovena na 500 Kč (§ 14b odst. 1 AT).  

 

1.5.1.3 Úkon právní služby 

Pro úplný výpočet mimosmluvní odměny za zastoupení je třeba znát, krom výše 

rozebrané sazby odměny, také množství úkonů právní služby. Celková výše odměny 

za zastoupení se totiž odvíjí od množství úkonů, které byly soudem uznány. Definici úkonu 

právní služby advokátní tarif přímo neuvádí, v ustanovení § 11 AT jsou ale demonstrativně
33

 

vyčteny nejčastější úkony právní služby. Tyto úkony právní služby také nelze ztotožňovat 

s úkony advokáta dle zákona o advokacii, neboť, jak podotýká Ústavní soud: „ne všechny úkony 

právní služby (§ 16 odst. 2 zákona o advokacii) jsou zároveň úkony, za něž je poskytována 

mimosmluvní odměna (§ 11 advokátního tarifu).“
34

 

V praxi je proto možné, aby advokát svému klientovi (účastníkovi) poskytl i právní 

služby, které se však v rozhodnutí o náhradě nákladů řízení neobjeví. Důvodem, proč nepůjde 

tyto právní služby zahrnout do nákladů řízení, může být skutečnost, že nespadají do výčtu v § 11 

AT (např. advokát se zúčastní jednání, které nepřesahuje délkou 2 hodiny) nebo že nebyly 

vynaloženy účelně. „Účelnost však nevyplývá z toho, zda úkon přinesl kýžený výsledek, ale zda 

jej přinést mohl a zda směřuje k ochraně zájmů účastníka.“
35

 Požadavek účelnosti vynaloženého 

nákladu se může projevit např. tehdy, pokud advokát svým jednáním v řízení potřebu takového 

nákladu způsobil. Tedy pokud advokát doplní skutková tvrzení a důkazy, které již však měl a 

mohl uvést v předchozím podání (např. již v žalobě), může být úkon shledán za neúčelný, a proto 

nebude součástí nákladů řízení. 

Výčet úkonů právních služeb, za které náleží mimosmluvní odměna, nalezneme v § 11 

AT. Jedná se typicky o převzetí a přípravu právního zastoupení, další poradu s klientem 

přesahující jednu hodinu, písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzvu k plnění či účast při 

jednání nebo jiném úkonu soudu. V těchto případech (§ 11 odst. 1) náleží advokátovi odměna v 

celé výši. Odlišně tomu je v případě rozsahem méně náročnějších úkonů právní služby, které 

jsou uvedeny v ustanovení § 11 odst. 2 AT. Za tyto úkony právní služby náleží mimosmluvní 

odměna ve výši jedné poloviny, proto se o nich v praxi také někdy hovoří jako o „půl-úkonech“. 

                                                 
33

 Ustanovení § 11 odst. 3 AT uvádí, že za neuvedené úkony právní služby náleží odměna jako za úkony, jimž jsou 

svou povahou a účelem nejbližší. 
34

 usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2007, sp. zn. III. ÚS 791/07 
35

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

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 582 
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Typickým půl-úkonem je účast na jednání, při kterém dojde jen k vyhlášení rozhodnutí (§11 

odst. 2 písm. f) AT), nebo jednoduchá výzva k plnění ((§11 odst. 2 písm. g) AT). 

 

1.5.2 Hotové výdaje a náhrada za promeškaný čas 

Advokátovi vedle odměny advokáta za zastupování náleží také náhrada hotových výdajů 

a náhrada za promeškaný čas (§ 2 AT). 

1.5.2.1 Hotové výdaje 

Náhradou hotových výdajů se podle ustanovení § 13 odst. 1 rozumí zejména o cestovní 

výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, 

opisy a fotokopie. Úprava cestovních výdajů se řídí pro určování výše náhrady dle pravidel 

obsažených v zákoníku práce (§ 13 odst. 4 AT). Na tom, jak vyúčtuje advokát své hotové výdaje, 

se dohodne s klientem. Buď mohou zvolit jako náhradu veškerých hotových výdajů přiměřenou 

paušální částkou, nebo se výše náhrady za hotové výdaje určí podle skutečnosti. V případě, že 

náhrada hotových výdajů není stanovena paušální částkou, nelze považovat za hotové výdaje ty 

výdaje, které byly advokát vyúčtovány, ale pouze ty které byly náležitě prokázány. Naopak 

v případě, když je náhrada hotových výdajů stanovena paušální částkou, nemůže klient při 

vyúčtování požadovat specifikaci těchto hotových výdajů. Advokát v takovém případě dále 

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

překročena (§ 13 odst. 2 AT). 

Za předpokladu, že není paušální částka stanovena mezi advokátem a klientem odlišně, 

postupuje se dle ustanovení § 13 odst. 3 AT. Za výdaje na vnitrostátní poštovné, místní hovorné 

a přepravné činí paušální částka náhrady hotových výdajů 300 Kč za jeden úkon právní služby. 

„Tyto náklady tedy zastoupený účastník nemusí prokazovat a přiznávají se v částce 300 Kč 

za každý z úkonů právní služby, a to přesto, že samotný je odměňován v poloviční sazbě podle 

§ 11 odst. 2 AT.“
36

 

V případě, že byla podána tzv. formulářová žaloba dle § 14b odst. 5AT, činí za vybrané 

úkony právní služby (např. první porada s klientem, převzetí a příprava zastoupení, podání 

žaloby) paušální náhrada 100 Kč. Za ostatní úkony právní služby (typicky úkony až po podání 

formulářové žaloby) činí náhrada 300 Kč. 

 

 

                                                 
36

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, str. 54 
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1.5.2.2 Náhrada za promeškaný čas 

Advokátovi rovněž náleží náhrada za promeškaný čas. Náhradu za promeškaný čas je 

třeba (podobně jako hotové výdaje) oddělit od odměny za zastupování. „Nejedná se totiž 

o odměnu za úkon právní služby, ale o náhradu ušlé odměny, na kterou nevznikl nárok, protože 

úkon právní služby nebyl poskytnut.“
37

 Tato náhrada advokátovi náleží za čas, který promeškal 

v souvislosti s poskytnutím právní služby. Podle § 14 odst. 1 a 2 AT je náhrada za promeškaný 

čas poskytována v několika případech. První možností je, že advokát promešká čas cestou 

na místo jednání (místo, kde se provádí nezbytné úkony), které však není jeho sídlem ani 

bydlištěm (§ 14 odst. 1 písm. a) AT). Dále může k promeškání času dojít v důsledku zpoždění 

zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut 

(§ 14 odst. 1 písm. b) AT). 

Judikatura se v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 1 písm. b) AT také zabývala, zda 

přestávka v jednání, je považována za promeškaný čas ve smyslu § 14 odst. 1 písm. b) AT, 

anebo zda se přestávka započítává do doby jednání, za níž advokátovi náleží odměna dle § 11 

odst. 1 AT. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze 7. 11. 2001, sp. zn. 8 To 143/01 stanovuje 

jednoduché pravidlo: „Jestliže přestávka mezi vyšetřovacími úkony je kratší 30 minut, je možno 

toto přerušení (přestávku, prodlevu či přetržku) zahrnout do doby konání úkonů právní služby 

podle § 11 odst. 1 písm. e) AT. Pokud toto přerušení přesáhne půl hodiny, jedná se o promeškaný 

čas podle § 14 odst. 1 písm. b) AT.“ 

Advokátovi ve shora uvedených případech náleží náhrada za promeškaný čas ve výši 100 

Kč za každou započatou půlhodinu. Advokátovi rovněž dle § 14 odst. 2 AT náleží náhrada za čas 

promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní 

odměny
38

 za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci. Náhrada ve výši 

poloviny mimosmluvní odměny advokátovi také náleží za dostavení se k jednání, které se 

nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn. Bylo-li jednání odročeno nebo se 

nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi 

známy nejméně dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny 

mimosmluvní odměny (§ 14 odst. 2 věta za středníkem AT). 

 

1.6 Odměna mediátora 

Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se 

zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců (§ 100 

                                                 
37

 MICHNA, Lukáš. Odměna za právní zastupování, Právní rozhledy 10/2001, str. 481 
38

 Při výpočtu náhrady se vychází ze sazeb mimosmluvní odměny uvedených z § 7 AT. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3f6mjxg4xhazrrge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3f6mjxg4xhazrrgq
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odst. 2 o.s.ř.). Osobu mediátora vyberou sami účastníci, pokud tak bez zbytečného odkladu 

neučiní, vybere mediátora předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje. 

V souladu s § 137 odst. 1 o.s.ř. je odměna mediátora součástí nákladů řízení. Dle § 10 

odst. 1 zákona č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci a o změně některých zákonů (dále jen 

„ZMed“), má mediátor právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu 

sjednaných hotových výdajů. Hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady 

na pořízení opisů a kopií.  

Neupraví-li účastníci v rámci smlouvy o mediaci odlišně, zaplatí odměnu mediátora 

za provedenou mediaci rovným dílem. V případě, že je účastník osvobozen od soudních 

poplatků, platí dle § 140 odst. 3 o.s.ř. odměnu mediátora za osvobozeného účastníka stát. 

 Nařídil-li soud účastníkům řízení první setkání s mediátorem a nedohodnou-li se 

účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží mediátorovi odměna stanovená prováděcím právním 

předpisem (§ 10 odst. 3 ZMed). Tímto předpisem je vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a 

odměně mediátora, která stanoví, že za každou započatou hodinu náleží mediátorovi odměna 

ve výši 400 Kč. 

Odmítne-li se účastník, a to bez vážného důvodu, zúčastnit prvního setkání s mediátorem 

nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat 

(§ 150 o.s.ř.). 

 

1.7 Náhrada za daň z přidané hodnoty 

Dle ustanovení § 137 odst. 1 o.s.ř. je součástí nákladů řízení také náhrada za daň 

z přidané hodnoty. Dle § 137 odst. 3 o.s.ř. patří náhrada za daň z přidané hodnoty k nákladům 

řízení, jen tehdy, je-li zástupcem advokát, notář v rozsahu svého oprávnění nebo patentový 

zástupce v rozsahu svého oprávnění, který je plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona 

č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Pokud je advokát společníkem 

právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie, je plátcem daně z přidané hodnoty tato 

právnická osoba. Pokud je advokát zaměstnancem jiného advokáta nebo právnické osoby zřízené 

za účelem výkonu advokacie, je plátcem daně z přidané hodnoty zaměstnavatel advokáta. 

Náhrada za daň z přidané hodnoty odpovídá dani, kterou výše uvedené osoby jsou 

povinny odvést státu. Při výpočtu daně se zohledňuje nejen odměna za zastupování, ale i náhrada 

hotových výdajů. Sazba daně z přidané hodnoty činí dle § 47 odst. 1 písm. a) ZDPH 21 %.  

Dle § 14a AT musí být soudu předloženo osvědčení o registraci plátce daně z přidané 

hodnoty vydané příslušným správcem daně, jinak nelze náhradu za daň z přidané hodnoty 

přiznat.
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2 Placení nákladů řízení 

Právní úprava placení nákladů řízení je obsažena v občanském soudním řádu, jmenovitě 

v ustanoveních §140 a §141. V souvislosti s pojmem placení nákladů řízení je nanejvýš vhodné 

zmínit pojem na placení nákladů navazující, a to hrazení nákladů řízení. Jak již bylo naznačeno v 

Úvodu, jakož i místy v předchozí kapitole, pojmy placení nákladů a hrazení nákladů se 

významově liší. „Povinnost platit náklady řízení má každý účastník občanského soudního řízení 

ohledně nákladů, které mu vznikly, a plní ji průběžně, tak jak mu náklady v průběhu soudního 

řízení vznikají. V tomto smyslu je proto možné označit ji za povinnost primární.“
39

 Náklady 

řízení, které platí účastník, mohou také vznikat jeho zástupci. Placení nákladů řízení je spjato se 

zásadou zájmovou, která vyjadřuje princip, že „náklady řízení fakticky platí v průběhu řízení ten, 

komu slouží ku prospěchu (bez ohledu na to, komu je na konci řízení uložena povinnost takto 

zaplacené náklady nahradit)“
40

. Takové náklady mohou vznikat přímo (např. cestovné), ale i 

nepřímo v důsledku rozhodnutí soudu (např. záloha na náklady důkazu). 

Naproti tomu povinnost k náhradě nákladů řízení vzniká zpravidla až v souvislosti 

s rozhodnutím soudu o náhradě nákladů řízení, kterým se řízení končí. Povinností hradit náklady 

řízení se rozumí povinnost uložená rozhodnutím soudu nahradit jinému náklady řízení, které 

platil. Povinnost hradit náklady řízení je tak ve vztahu k povinnosti platit náklady řízení 

povinností sekundární. Povinnost hradit náklady řízení především se především řídí zásadou 

úspěchu ve věci, výjimečně se v ní projeví i zásada zavinění. 

 

2.1 Pluralita účastníků 

Při pluralitě účastníků řízení je ohledně společných nákladů účastníků v § 140 odst. 1 

o.s.ř. stanoveno, že účastníci platí společné náklady podle poměru účastenství na věci a na řízení. 

Pokud nelze poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. V případě tzv. nerozlučných 

společníků (§ 91 odst. 2 o.s.ř.) se poměr účastenství nezjišťuje, neboť tito účastníci platí 

společné náklady společně a nerozdílně (§ 140 odst. 1 třetí věta o.s.ř.). 

Společné náklady mohou účastníkům vzniknout třeba za právní zastoupení advokátem 

nebo za znalecký posudek. Nejedná se však o jakýkoli náklad, který některému z těchto 

účastníků vznikne, ale pouze takový, který je prospěšný pro všechny účastníky stojící na stejné 

straně. Jinými slovy, např. náklad vzniklý jednomu účastníkovi v důsledku cesty na jednání 

soudu je vlastním nákladem účastníka, který se do společných nákladů neřadí. 
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 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ. Alena, Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-

7502-076-5, str. 305 
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 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 
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2.2 Placení nákladů státem 

V některých případech můžou vznikat v průběhu řízení hotové výdaje i samotnému státu. 

Jedná se zejména o situace, kdy stát platí náklady, které mu vznikly v souvislosti prováděním 

důkazních prostředků. Např. v důsledku výslechu svědka zaplatí stát svědkovi svědečné, 

analogicky se bude postupovat v případě znalců a tlumočníků, kterým stát proplatí znalečné, 

resp. tlumočné. 

Stát rovněž platí za účastníka hotové výdaje ustanoveného zástupce (dle § 30 o.s.ř.), 

pokud je ustanovený zástupce advokát platí stát i odměnu za zastupování (§ 140 odst. 2 o.s.ř.). 

Při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje podle ustanovení 

zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (advokátní tarif). V odůvodněných 

případech může stát poskytnout advokátovi přiměřenou zálohu. 

Podle usnesení NS sp. zn. 22 Cdo 2482/2015 má „právo na zaplacení hotových výdajů 

a odměny za zastupování vůči státu ve smyslu § 140 odst. 2 OSŘ jen ten advokát, který byl 

účastníku ustanoven, a v zásadě jen za úkony, které provedl od ustanovení. Právo na zaplacení 

jeho hotových výdajů a odměny za zastupování vůči státu se nevztahuje na dobu, kdy účastníka 

zastupoval na základě plné moci.“ Bílý v komentáři dodává: „Účelem ustanovení advokáta totiž 

není proplacení jeho služeb zpětně, ale zajištění naplnění práva účastníka na právní pomoc od 

určitého okamžiku.“
41

 Z uvedeného také vyplývá, že pokud nebude advokát ustanoven, ale bude 

sjednán na základě právního jednání účastníka a advokáta, i kdyby byl účastník jinak osvobozen 

od soudních poplatků, nebude stát takto vzniklý náklad účastníka platit. 

Další případ, kdy stát platí náklady důkazů, je uveden v § 141 odst. 2 o.s.ř. Náklady 

důkazů, které vznikly v důsledku účastníkova jednání v jeho mateřštině nebo proto, že se 

účastník dorozumívá některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, platí 

stát. Dle rozhodnutí NS sp. zn. 1 Cz 15/84 stát v tomto případě následně nemůže požadovat 

náhradu nákladů, neboť jde o povinnost státu zabezpečit účastníkovi jeho právo na spravedlivý 

proces. 
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3 Náhrada nákladů řízení 

 

3.1 Náhrada nákladů sporného řízení 

Sporné řízení je především ovládáno zásadou úspěchu ve věci. Přítomna je však i zásada 

zavinění, která vyplývá především z ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř., § 147 o.s.ř. a § 148 odst. 2 

o.s.ř. Dle zásady zavinění je povinen hradit náklady ten, kdo je zavinil.
42

 Zásada zavinění, na 

rozdíl od zásady úspěchu ve věci, se může uplatnit jak v řízení sporném, tak nesporném. Nelze 

rovněž opomenout ani další obecné zásady řízení jako jsou zásada účelnosti nákladů, zásada 

předvídatelnosti nebo zákaz zneužití práva (§ 6 o.s.ř.). Dle § 142 o.s.ř. je přiznáno právo 

na náhradu nákladů tomu účastníkovi, který byl úspěšný. Úspěšný přitom může být zcela, nebo 

pouze zčásti (viz kapitola 3.1.1 a následující). Občanský soudní řád dále rozeznává několik 

výjimek, na jejichž základě se postupuje odlišně. Dle § 142a o.s.ř. musí žalobce alespoň 7 dní 

před podáním žaloby zaslat výzvu k plnění, jinak mu náhrada nákladů nebude soudem přiznána. 

Podle § 143 o.s.ř. má neúspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů proti žalobci, pokud svým 

chováním nezavdal příčinu k podání žaloby. Zvláštní pravidla platí i pro případy, kdy bylo řízení 

zastaveno (§ 146 odst. 1 písm. b) a odst. 2 o.s.ř.) nebo skočilo smírem (§ 146 odst. 1 písm. a) 

o.s.ř.). Nakonec občanský soudní řád zakotvuje i zvláštní zmírňovací právo soudu, kterým může 

soud z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu nákladů přiznat jen zčásti nebo dokonce zcela 

nepřiznat. 

 

3.1.1 Náhrada nákladů řízení podle úspěchu ve věci 

Náhrada nákladů sporného řízení je ovládána zásadou úspěchu ve věci. Tato zásada 

ostatně pramení z povahy sporného řízení, neboť právě v řízení sporném lze vyvozovat úspěch či 

neúspěch účastníka v procesu. „Zásadně proto náleží náhrada nákladů sporného řízení tomu 

účastníku, který ve věci plně uspěl, proti účastníku, který naopak neuspěl.“
43

  

Zásada úspěchu ve věci je vyjádřena v ustanovení § 142 o.s.ř. Z ustanovení § 142 o.s.ř. 

lze vyvodit několik základních případů, jak se může zásada úspěchu ve věci projevit. Účastník 

totiž může mít úspěch věci zcela (§ 142 odst. 1 o.s.ř.), pouze zčásti (§ 142 odst. 2 o.s.ř.) nebo 

pouze z části, kdy částečný neúspěch se týkal jen poměrně nepatrné části nebo záviselo-

li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu (§ 142 odst. 3 o.s.ř.). 
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Úspěch ve věci se jednoduše řečeno dá vyjádřit porovnáním obsahu výroku rozhodnutí 

soudu a obsahu žalobou uplatňovaného nároku. Pokud se výrok soudu a nárok účastníka shodují, 

má účastník plný úspěch ve věci, pokud se shodují jen zčásti, lze hovořit o úspěchu částečném. 

Posuzován je obsah těchto právních jednání, proto je možné, aby soud výrok v rozhodnutí 

formuloval odlišně než účastník, a přesto měl účastník plný úspěch ve věci. 

 

3.1.1.1 Plný úspěch ve věci 

Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných 

k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl (§ 142 

odst. 1 o.s.ř.). Plný úspěch ve věci znamená, že účastníkovi soud plně a beze zbytku vyhověl 

jeho žalobnímu návrhu. Žalobce má tedy ve věci plný úspěch tehdy, když soud vyhoví jeho 

žalobě v plném rozsahu. Naopak žalovaný má ve věci plný úspěch tehdy, když soud žalobu 

v plném rozsahu zamítne. 

„Pojem věc znamená předmět řízení, jak je určen v návrhu na zahájení řízení, a to v té 

jeho části, v níž navrhovatel (žalobce) uvádí, čeho se svým návrhem domáhá.“
44

 V případě, že 

žalobce požaduje peněžité plnění, vztahuje se plný úspěch ve věci na jistinu a požadované 

příslušenství. Pokud je podána žaloba s alternativním petitem, bude mít žalobce plný úspěch 

ve věci, pokud soud vyhoví jednomu z alternativních požadavků. Žalovaný bude naproti tomu 

plně úspěšný v případě, že soud žalobu zcela zamítne. V případě eventuálního petitu, soud musí 

vyhovět primárnímu požadavku žalobce, nebo alespoň vyhovět požadavku eventuálně 

požadovanému, aby mohl žalobce mít plný úspěch ve věci. Žalovaný v případě eventuálního 

petitu bude mít plný úspěch ve věci jen tehdy, jestliže soud nevyhoví žalobě ani v primárním 

petitu, ani v žádném z eventuálních petitů. 

Ústavní soud se v nálezu sp. zn. I. ÚS 2717/08 zabýval věcí, jejíž předmět byl tvořen 

jednak nárokem na zaplacení smluvní pokuty a jednak jistinou, v obou případech 

s příslušenstvím. Ústavní soud uvedl, že při rozhodování o náhradě nákladů řízení je nutno 

každou věc, tj. každý nárok, jenž je předmětem řízení, posoudit samostatně (nikoliv posuzovat 

úspěch či neúspěch procesních stran ve vztahu k řízení jako celku). „Je proto nutno zvážit míru 

úspěchu účastníků ohledně smluvní pokuty s příslušenstvím a ohledně jistiny s příslušenstvím 

odděleně, a zvláště rovněž stanovit, zda a kdo má v každé z těchto věcí právo na náhradu 

nákladů řízení.“  
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S výše uvedeným nálezem ÚS souvisí také judikát NS sp. zn. 6 Cz 74/67, který uvádí: 

„Je-li v jednom návrhu na zahájení řízení uplatněno několik samostatných nároků, nemůže 

úspěch navrhovatele (žalobce) ve sporu ohledně některého nároku založit právo na náhradu 

nákladů řízení, které vznikly v souvislosti s dalším nárokem, jestliže návrh na zahájení řízení byl 

ohledně tohoto dalšího nároku vzat účinně zpět.“ Tedy opět je nutno ve vztahu k náhradě 

nákladů řízení každou věc, tj. každý nárok, jenž je předmětem řízení, posoudit samostatně. Proto, 

vzal-li žalobce ohledně jednoho nároku žalobu zpět, nevzniká mu ve vztahu k němu právo na 

náhradu nákladů, byť v ostatních nárocích (které zpět nevzal) byl plně úspěšný. 

Výše jsem uvedl, že posouzení úspěchu ve věci vychází ze srovnání obsahu výroku 

rozhodnutí soudu a obsahu žalobou uplatňovaného nároku. Dle § 95 odst. 1 o.s.ř. však může 

žalobce se souhlasem soudu za probíhajícího řízení změnit návrh na zahájení řízení. V této věci 

píše Chalupa: „V případě připuštěné změny žaloby, která nemá povahu jen upřesnění žaloby či 

není reakcí na výsledek zjištění konkrétní výše škody či bezdůvodného obohacení ustanoveným 

soudním znalcem, je na místě úspěšnému žalobci zpravidla nepřiznat náklady řízení v daném 

stupni, neboť připuštěnou podstatnou změnu žaloby lze kvalifikovat jako jinou žalobu, než jaké se 

žalobce původně domáhal.“
 45

 Osobně se ale domnívám, že v zájmu spravedlnosti bude nadále 

při stanovení úspěchu ve věci na místě porovnat obsah žalovaného nároku po změně učiněné 

žalobcem s výrokem rozhodnutí soudu. I v případě, že by soud považoval podstatnou změnu 

žaloby dle § 95 odst. 1 o.s.ř. za jinou žalobu, než jaké se žalobce původně domáhal, připadá 

v úvahu, aby soud aplikoval ustanovení § 150 o.s.ř. a považoval podstatnou změnu žaloby 

za důvody hodné zvláštního zřetele.  

 

3.1.1.2 Poměrný úspěch ve věci dle § 142 odst. 2 o.s.ř. 

Pokud soud žalobě v plném rozsahu nevyhoví, musí být náhrada nákladů rozdělena. 

Ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. je východiskem pro případy, kdy má účastník poměrný úspěch 

ve věci. Podle něj, má-li účastník ve věci jen částečný úspěch, soud náhradu nákladů poměrně 

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

Pravidla rozdělení náhrady nákladů v sobě odráží skutečný výsledek sporu, kdy oba 

účastníci uspěli z části (a tedy i z části neuspěli). Protože výrok rozhodnutí soudu neobsahuje 

dva nákladové výroky ve vztahu k dvěma z části úspěšným stranám, ale pouze jeden, postupuje 

se tak, že od úspěchu účastníka (vítězné strany) se odečte jeho neúspěch (tj. míra úspěchu druhé 

strany). „Ve výši rozdílu má účastník právo, aby mu druhý účastník (druhá strana) nahradil 
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poměrnou část nákladů, které vynaložil při účelném uplatňování nebo bránění práva.“
46

 

Nepostupuje se proto tak, že by si účastníci platili náklady navzájem. Uvedeno na příkladu, zní-li 

žaloba na 1.000 Kč a soud přizná žalobci 6.000 Kč, má žalobce úspěch ve věci 60 % a neúspěch 

40 %. Po odečtení neúspěchu od úspěchu docházíme k výsledku 20 % (60 % - 40 % = 20 %). 

Žalobce má právo na náhradu 20 % svých nákladů, které účelně vynaložil k bránění či 

uplatňování svého práva. Pokud žalobce vynaložil na náklady řízení 9.000 Kč (a má právo 

na 20% náhradu nákladů), bude mu muset žalovaný nahradit 1.800 Kč. V případě, že budou mít 

žalobce i žalovaný oba úspěch z poloviny (z 50 %), soud náhradu nepřizná ani jednomu. 

Shora uvedený postup je dlouhodobě využíván soudní praxí. Lze ale namítnout, že není 

zcela ideální. Ze znění § 142 odst. 2 totiž jednoznačně nevyplývá, vůči čemu je náhrada nákladů 

poměrně rozdělena. Nemusí se nutně jednat o poměr úspěchu a neúspěchu účastníka. Při 

takovém postupu se také zohledňují pouze náklady, které vynaložil úspěšnější účastník. Jaká 

byla skutečná výše nákladů méně úspěšnějšího účastníka, se vůbec nebere v potaz. Ustálená 

metoda výpočtu předpokládá, že náklady obou účastníků jsou stejně vysoké.
47

 Shodná výše 

nákladů obou stran sice v praxi není vyloučena, přesto se domnívám, že bude velmi vzácná. 

V lepším případě se budou náklady obou stran k sobě blížit. 

Na odlišné metody výpočtu náhrady nákladů řízení upozorňuje Ptašnik
48

. Vedle soudy 

aplikované metody uvažuje ještě nad dvěma dalšími možnostmi výpočtu náhrady. Údaje, 

s kterými jsem pracoval výše, zůstávají zachovány (žaloba na 1.000 K; úspěch 60 % ku 40 %; 

náklady úspěšnějšího účastníka jsou 9.000 Kč), pro úplnost však ještě doplním, že méně 

úspěšnému účastníkovi vznikly náklady ve výši 1.000 Kč. 

Dle první alternativní metody se náklady obou částečně úspěšných účastníků sečtou 

(9.000 + 1.000 = 10.000 Kč). Účastník A, který měl úspěch ve věci z 60 %, má právo na 6.000 

Kč, naopak méně úspěšný účastník na 4.000 Kč. Při zohlednění náhrad tak méně úspěšný 

účastník uhradí úspěšnějšímu účastníkovi 2.000 Kč. U této metody se domnívám, že náklady 

obou účastníků by se sčítat neměly. Může dojít k situacím, kdy úspěšnější účastník má právo 

na vyšší náhradu (než by měl dle ustálené praxe), pokud méně úspěšný účastník vynaloží v řízení 

vyšší náklady. Právě tato skutečnost se mi nejeví jako zcela spravedlivá. 
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Druhá alternativní metoda rozděluje opět náklady obou účastníků, již je ale nesčítá. 

Předpokládá se, že každý účastník by měl dostat nahrazeny své náklady řízení, a to podle svého 

částečného úspěchu. Účastník A tak má právo na náhradu 60 % svých nákladů (9.000 Kč), tedy 

5400,- Kč, účastník B 40 % (z 1.000 Kč), tedy 400,- Kč. Ve výsledku má proto méně úspěšný 

účastník B uhradit úspěšnějšímu účastníkovi 5000,- Kč. 

Na posledně uvedené metodě je vidět, že náhrada je o poznání vyšší (cca o tři tisíce Kč). 

To je ovšem způsobeno tím, že úspěšnější účastník měl v řízení náklady ve výši 9.000 Kč, 

zatímco méně úspěšný pouze 1.000 Kč. Toto rozvržení se v uvedené situaci jeví jako nejvíce 

spravedlivé nastavení náhrady nákladů. Účastníci takto nesou náklady odpovídající skutečně 

jejich úspěchu ve věci. Nenastane tak situace, která je vlastní obecně aplikované metodě, že 

úspěšnějšímu účastníkovi, který nesl velmi vysoké náklady na bránění svého práva, bude citelně 

snížené právo na náhradu nákladů, ačkoliv méně úspěšný účastník téměř žádné náklady 

nevynaložil. 

Je ovšem nutné dodat, že ani tato metoda není bezchybná. Ptašnik u této metody uvádí: 

„V případě ne příliš odlišné úspěšnosti (oba účastníci byli téměř stejně úspěšní) a mnohem 

vyšších nákladů méně úspěšného účastníka dojde k tomu, že úspěšnější účastník by měl hradit 

náklady méně úspěšného účastníka. Tento nedostatek lze odstranit aplikací druhého zákonného 

postupu rozdělení náhrady nákladů řízení. Soud v tomto případě může vyslovit, že nemá nikdo 

právo na náhradu nákladů řízení.“ S takovým závěrem se nemohu ztotožnit. Problém je totiž 

mnohem širší. Potíž totiž nenastane jen v případech, kdy „oba účastníci byli téměř stejně 

úspěšní“, ale i v případech, kdy na straně méně úspěšného účastníka budou přítomny výrazně 

vyšší náklady než na straně úspěšnějšího účastníka, byť měl účastník úspěch ve věci např. 

z 80 %. To lze uvést na snadném příkladu: Úspěch účastníka A činí 80 %, úspěch účastníka B 

činí 20 %, náklady účastníka A činí 1.000 Kč, náklady účastníka B činí 5.000 Kč. Účastník A má 

proto právo na 800 Kč, naopak účastník B na 1.000 Kč. Z 80 % úspěšný účastník A by tak musel 

nahradit 200 Kč účastníkovi B, který byl úspěšný pouze z 20 %. 

Je proto otázkou, zda je legitimní, aby vůbec nastala situace, kdy více úspěšný účastník 

ve věci by ve vztahu k náhradě nákladů řízení byl fakticky tím, kdo je méně úspěšný, neboť to 

bude on, kdo bude hradit náklady protistraně. Osobně jsem toho názoru, že tímto způsobem 

postupovat nelze, ačkoliv se mi tato druhá alternativní metoda v jádru věci líbí. Připustit, že 

výrazně úspěšnější účastník má hradit náklady nepatrně úspěšnému účastníkovi jen proto, že 

třeba úspěšnější účastník s náklady v řízení nakládal velmi šetrně (a naopak protistrana měla 

náklady výrazně vysoké, byť účelně vynaložené), se mi nejeví jako spravedlivé. Domnívám se, 

že by se nejspíš dalo takové rozhodnutí považovat za možné zneužití práva, resp. rozporné s 
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dobrými mravy. Výrok o náhradě nákladů řízení lze totiž zpravidla chápat jako procesní nárok 

závislý na rozhodnutí v meritu věci. V tomto případě by bylo možné uvažovat, že by mohl soud 

takové případy korigovat tzv. moderačním právem dle § 150 o.s.ř. Jsem však toho názoru, že by 

k takové situaci mohlo docházet až příliš často, resp. postup dle § 150 o.s.ř. by nereagoval 

na jedinečně vzniklou situaci, ale na systémově předvídatelnou záležitost, která plyne z povahy 

zvolené metody. Proto se nakonec přikláním k používání metody, kterou dlouhodobě aplikují ve 

své rozhodovací praxi samy soudy. 

 

3.1.1.3 Plná náhrada při částečném neúspěchu 

Dle ustanovení § 142 odst. 3 o.s.ř., i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může 

mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo 

záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. 

Toto ustanovení „je výjimkou ze zásad pro rozhodování o nákladech řízení při částečném 

úspěchu ve věci, jak jsou uvedeny v § 142 odst. 2.“
49

 Postupovat dle § 142 odst. 3 o.s.ř. není pro 

soud povinností, neboť soud může přiznat plnou náhradu nákladů řízení, ale nemusí. Soud může 

postupovat i dle § 142 odst. 2 o.s.ř., pokud to srozumitelně odůvodní. Tento závěr judikoval 

Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 28 Cdo 5183/2014 s upřesněním: „shledá-li pro to soud 

přesvědčivé a srozumitelné důvody“. 

 „O nepatrný neúspěch jde všude tam, kde se poměr plnění ve vztahu k celku blíží nule 

(zpravidla pod 10 %).“ 
50

 Kde se již dá určit, že jde o nepatrný neúspěch, je poměrně snadné 

u řízení na peněžité plnění. Postačí aplikovat pravidlo o odchýlení se do 10 %. Problémy mohou 

nastat spíše u řízení na nepeněžité plnění. O nepatrný neúspěch půjde např. v případě reálného 

rozdělení spoluvlastnictví k pozemku, kde soud rozhodne s ohledem na terén jen lehce odlišně, 

než jak účastník požadoval ve svém návrhu. Soud v zásadě účastníkovi vyhověl (účastník měl 

neúspěch v poměrně nepatrné části), a proto mu přizná plnou náhradu nákladů řízení.  

Rozhodnutí také může záviset na znaleckém posouzení, kdy žalobce výši plnění 

ze začátku neznal, ale co do základu sporu byl úspěšný a výše plnění byla v řízení zjištěna 

znaleckým posudkem. Znalecký posudek se musí vztahovat k výši plnění. To potvrzuje rozsudek 

NS ČSR sp. zn. 5 Cz 11/75 a dodává: „Ustanovení § 142 odst. 3 o.s.ř. nelze použít v těch 

případech, kdy byl znalecký posudek prováděn jen k doložení základu uplatňovaného žalobního 

nároku.“ To znamená, že pokud se znaleckým posudkem zjišťuje, v jakém rozsahu může 
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účastník užívat pozemek, jedná se o základ uplatňovaného nároku. Pokud ale znaleckým 

posudkem zjišťuje, jaká je obvyklá cenu za užívání pozemku, jedná se o stanovení výše plnění 

a § 142 odst. 3 se zde uplatní. 

Rozhodnutí o výši plnění také může záviset na úvaze soudu. Jedná se typicky o případy, 

kdy žalobce byl s žalobou úspěšný, avšak přesnou výši svého nároku nebyl schopen určit, resp. 

sice by byl schopen určit, ale s pouze nepoměrnými obtížemi. Soud proto postupoval dle § 136 

o.s.ř. a určil výši své úvahy. Pokud soud hodnotí, zda „byly splněny předpoklady vzniku nároku, 

zda je tu spoluzavinění poškozeného apod., nejde o úvahu soudu o výši plnění, ale o právní 

posouzení základu věci; postup podle § 142 odst. 3 v tomto případě nepřichází v úvahu.“
51

 

 

3.1.2 Předžalobní výzva 

Ustanovení § 142a o.s.ř. je relativně novým ustanovením v oblasti úpravy náhrady 

nákladů řízení. Na základě § 142a o.s.ř. má žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění 

povinnosti, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě 

nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně 

na poslední známou adresu výzvu k plnění. 

„Novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb. zákonodárce vyslyšel volání dlužníků 

v tom smyslu, že věřitelé často žalují, aniž by předtím vyzvali k plnění, a zneužívají drobné 

pohledávky ke generování nákladů řízení. Zákonodárce usoudil, že po občanech nelze 

spravedlivě žádat, aby měli v každou jednotlivou chvíli povědomost o svých pohledávkách, 

zatímco povinnost věřitele předsoudně vyzvat je snadná a odlehčí justici o věci, kde působí jako 

toliko oficiální doručující orgán.“
52

 Jinak řečeno, důvodem, proč byla stávající úprava přijata, 

byla snaha vyloučit případy, kdy byli dlužníci nemile překvapeni skutečností, že na ně byla 

podána žaloba. Současná úprava tak má napomáhat tomu, aby ještě před zahájením soudního 

řízení mohli dlužníci dobrovolně své dluhy splnit, a tudíž jim nevznikaly v souvislosti s řízením 

náklady, které by museli věřiteli (žalobci) nahradit. Zároveň si od takové úpravy zákonodárce 

sliboval, že dojde ke snížení zatíženosti české justice. 

Dle ustanovení § 142a o.s.ř. se po žalobci požaduje, aby předžalobní výzvu zaslal 

v případě, že bude žalovat o splnění povinnosti. Komentářová literatura pro odlišení žaloby 

o splnění povinnosti odkazuje na již neexistující ustanovení § 80 písm. b) o.s.ř., dle nějž bylo 

obecně možné žalovat také na určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není (určovací žaloba) 
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a ve věcech o osobním stavu. Proto tato výzva „nepřipadá v úvahu u žalob na plnění, zřejmě 

nikdy u žalob o osobním stavu a dle situace u žalob určovacích.“
53

 Ve většině případů soudy 

požadují doložení výzvy i v rozkazních řízeních (výjimkou bylo např. rozhodnutí Krajského 

soudu v Plzni, sp. zn. 14 Co 264/2013 ze dne 31. května 2013), a to včetně řízení směnečných.
54

 

Věřitel tak má ještě před podáním žaloby písemně dlužníka vyzvat k plnění. Výzva musí 

být dostatečně konkrétní a určitá. Obsahem předžalobní výzvy by proto mělo být sdělení, co po 

dlužníkovi věřitel žádá, z jakého důvodu a v jaké výši. Jde-li o peněžitou pohledávku, postačí 

uvést výši jistiny, příslušenství specifikovat netřeba. Pokud by ovšem dlužník na takovou výzvu 

zareagoval a jistinu zcela uhradil, měl by ho věřitel před podáním žaloby ještě písemně vyzvat 

k zaplacení příslušenství, jinak by mu soud nemohl přiznat právo na náhradu nákladů řízení.
55

 

V soudní praxi a literatuře je zatím sporné, zda je nutné vyžadovat, aby v předžalobní 

výzvě byl dlužník také upozorněn, že v případě nesplnění svého dluhu jej věřitel bude žalovat. 

Vrchní soud v Olomouci v sp. zn. 1 Co 524/2013 v této záležitosti dovodil, že „upozornění 

na hrozící soudní vymáhání žádaného plnění je podstatnou náležitostí (essentialia negotii) výzvy 

k plnění, bez něhož tento úkon nevyvolá zákonné následky. Toliko řádná výzva k plnění tedy může 

vyvolat zákonem předpokládané následky, mezi které patří skutečnost, že žalobci, který měl 

úspěch ve věci zahájené po neúspěšném požadavku na dobrovolné plnění, vznikne právo 

na náhradu nákladů řízení proti žalovanému. Tuto náležitost výzva postrádá, proto není řádnou 

předžalobní výzvou.“ 

V odborné literatuře se však objevuje spíše kritika takového přístupu. Kritici považují 

výslovné uvedení hrozby nadbytečné, neboť „uplatnění nároku věřitele cestou soudní žaloby je 

jedinou legální cestou jak se domoci plnění za předpokladu, že se s dlužníkem nelze dohodnou 

jinak“
56

. Jedná se tedy o naprostou notorietu, na niž nemusí být člověk průměrného rozumu
57

 

výslovně upozorňován. „Pokud by soud odmítl přiznat žalobci náklady řízení právě z důvodu 
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výslovného neuvedení pohrůžky soudem, bylo by možné toto pokládat již opravdu za zbytečný, až 

absurdní formalismus.“
58

 Stejného názoru je i Vláčil.
59

 

Osobně se s takovým pohledem souhlasím. Domnívám se, že je skutečně obecně známo, 

že pokud řádně a včas dlužník nesplní, může se věřitel domáhat svého nároku právní cestou. 

Ostatně Ústavní soud v sp. zn. I. ÚS 4047/14 judikoval, že: „Nežádoucí je totiž, jak bylo řečeno, 

přepjatý formalismus u posuzování obsahu výzvy; pokud je z výzvy zřejmé, co má dlužník plnit, 

a dlužník o své povinnosti nemůže mít pochybnost, pak je výzva dostačující.“ Nakonec ani 

samotné ustanovení § 142a o.s.ř. takový požadavek přímo neobsahuje, tudíž se mi požadavek, 

aby věřitel dlužníka předem upozornil na případné soudní řízení, jeví jako nadbytečný. Nicméně, 

vzhledem k již existující judikatuře Vrchního soudu bych v zájmu jistoty doporučil, aby věřitel 

na možné soudní řízení dlužníka raději upozornil. 

Zákon dále požaduje, aby předžalobní výzva byla dlužníkovi zaslána alespoň 7 dní před 

podáním žaloby. Výzva by dokonce výslovné uvedení lhůty k plnění měla obsahovat.
60

 Výzvu 

může žalobce zaslat, jakmile se dostane dlužník do prodlení. Výzva tedy nemá funkci 

zesplatnění pohledávky, dluh je nesporně splatný již dříve.
61

 Poměrně kritizovanou je samotná 

délka zákonné lhůty. Např. Tichý se domnívá, že s přihlédnutím k obvyklé době přepravy 

poštovních zásilek, délce poštovních úložních lhůt (lidé si zásilky nezřídka vyzvedávají až 

k jejich konci), obvyklé době trvání dovolených či pracovních neschopností, jakož i době 

potřebné pro bankovní převod peněžních prostředků či jejich dodání poštovní poukázkou atp., by 

jistě výrazně efektivnější bylo, kdyby zákon pro odeslání předžalobní výzvy stanovil alespoň 

lhůtu tří týdnů nebo jednoho měsíce před podáním žaloby.
62

 Na druhou stranu je ovšem třeba 

pamatovat i na ospravedlnitelné zájmy věřitele, který má zájem na co možná nejrychlejším 

uspokojení. 

Z judikatury lze vypozorovat, že samotné ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. nelze brát zcela 

doslovně, není totiž trváno na formalistickém nepřiznávání nákladů tam, kde je zřejmé, že účelu 

výzvy by nebylo dosaženo. To plyne z rozhodnutí NS sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, který se 

vyjádřil takto: „Jinými slovy, jelikož pro rozhodování o náhradě nákladů řízení je rozhodující 

stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu, nebude absence výzvy podle ustanovení § 142a 
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o.s.ř. zásadně důvodem pro nepřiznání náhrady nákladů řízení v případech, kdy žalovaný 

(dlužník) ani po doručení žaloby dluh nezaplatí, popřípadě jinak nepřivodí jeho zánik (viz např. 

započtením). Není-li totiž dlužník ochoten (nebo schopen) existující dluh ve lhůtě odpovídající 

ustanovení § 142a o.s.ř. zaplatit (respektive jinak „zajistit“), není dán sebemenší důvod 

sankcionovat „pochybení“ věřitele, jde-li o absenci předžalobní výzvy k plnění.“ 

Tento přístup soudu ostatně souvisí s ustanovením § 142a odst. 2 o.s.ř. Dle něj, jsou-li tu 

důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti 

žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění nezaslal. Důvody zvláštního 

zřetele hodné se mohou případ případu lišit, budou totiž vyplývat z konkrétních okolností 

případu. Mohlo by se např. jednat o situaci, kdy věřitel žaloval dlužníka bez předžalobní výzvy, 

jelikož mu dlužník již v minulosti opakovaně dlužil a nikdy předmětné pohledávky dobrovolně 

nesplnil. Další představitelnou možností je situace, kdy dlužník nemá trvalého bydliště nebo si 

nepřebírá poštu, tudíž je zasílání pouhou formalitou. Vrchní soud v Olomouci v sp. zn. 1 Co 

524/2013 také uvádí další případy. „Takovými důvody mohou být např. výjimečné 

administrativního pochybení v důsledku nemoci upomínatele nebo skutečnost, že dlužník je 

osoba znalá práva, kterého věřitel ani soud neměli možnost poučit o jeho povinnosti, či že 

nepřiznání náhrady by bylo v rozporu s dobrými mravy.“  

 

3.1.3 Přiznání nákladů řízení neúspěšnému žalovanému 

Ustanovení § 143 o.s.ř. umožňuje přiznat náhradu nákladů řízení žalovanému, ačkoliv 

neměl ve věci úspěch. V kontextu obecného pravidla o úspěchu ve věci se tak jedná o výjimku
63

, 

neboť žalobce by dle obecných pravidel uvedených v § 142 o.s.ř. měl mít právo na náhradu 

nákladů. Žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má ovšem právo na náhradu nákladů řízení, 

jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení (§ 143 o.s.ř.). 

Klíčovou otázkou proto je, jak chápat nezavdání příčiny k podání žaloby. Dle Putny jde o 

případy, kdy „řízení bylo žalobcem zahájeno, aniž by žalovaný porušil své povinnosti, anebo 

jestliže je sice porušil, avšak byl ochoten závadný stav mimosoudně plně odčinit, nedošlo k tomu 

jen pro nedostatek potřebné součinnosti ze strany žalobce, a žalobce se tím neocitl v prodlení.“ 

Jako příklad takové situace, kdy sice žalovaný své povinnosti vůči žalobci porušil, ale 

mimosoudně se pokusil stav napravit, si lze představit, že zaměstnavatel rozváže neplatně se 

zaměstnancem pracovní poměr výpovědí. Neplatně danou výpověď však záhy zaměstnavatel 
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odvolá. Zaměstnanec již s odvoláním výpovědi bez vážných důvodů nesouhlasí a namísto toho 

podá žalobu o určení neplatnosti výpovědi u soudu. Soud, třebaže žalobě žalobce vyhoví, přizná 

žalovanému náhradu řízení, neboť žalovaný (zaměstnavatel) nezavdal příčinu k podání žalob.
64

 

Jiným, v minulosti soudně řešeným případem (viz Městský soud v Brně, sp. zn. 

38 C 261/92), je situace, kdy je vůči nájemci bytu zahájeno řízení o přivolení k výpovědi 

z nájmu bytu dle § 711a odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ1964“)
65

, z důvodu, že pronajímatel (žalobce) potřebuje byt pro sebe, manžela, pro své děti, 

vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence. V takovém případě nájemce (žalovaný) 

nezavdal příčinu zahájení soudního řízení, a proto má dle ustanovení § 143 o.s.ř. právo 

na náhradu nákladů řízení proti žalobci (pronajímateli). 

Držitel nezavdá příčinu k podání návrhu na zahájení soudního řízení, pokud je držitelem 

věci v dobré víře (bona fidei). Pokud by ještě před zahájením řízení dobrou víru ztratil (např. 

vlastník prokázal dokladem své vlastnictví, předžalobní výzva), nelze podle § 143 o.s.ř. 

postupovat. Namísto toho se aplikuje obecná úprava dle § 142 o.s.ř. Je ovšem otázkou, do jaké 

míry lze považovat tento příklad za vhodný. Lze si totiž představit, že držitel v dobré víře sice 

nezavdá příčinu k žalobě, avšak to samé platí i pro žalobce. Žalobce zkrátka nemá jiný způsob 

řešení, než že podá žalobu. Za takové situace by se nejspíš mělo vycházet z předpokladu, že míra 

zavdání příčiny k vedení sporu je u obou stran stejná a soud by pak postupoval dle obecné 

úpravy ustanovení § 142 o.s.ř. 

S ohledem na výše popsané lze poznamenat, že v rámci rozhodovací soudní praxe se 

postup dle § 143 o.s.ř. aplikuje spíše vzácně. Problematické někdy činí určení, co to je v praxi 

žalovaného nezavdání příčiny k podání návrhu na zahájení řízení, ale i zda by nešlo uvažovat, že 

nezavdání příčiny bylo na obou stranách sporu. S ohledem k tomu, proto soudy povětšinou 

rozhodují dle § 142 o.s.ř., v úvahu připadá i ustanovení § 150 o.s.ř., které zakládá moderační 

právo soudu v případech, kdy tu jsou důvody zvláštního zřetele hodné. 

 

3.1.4 Náhrada nákladů při zastavení řízení 

V případě, že soud rozhodne o zastavení řízení a tím u něho soudní řízení končí, 

rozhodne soud také o náhradě nákladů řízení (§ 151 odst. 1 o.s.ř.). K zastavení řízení může dojít 

např. z důvodu zpětvzetí žaloby (§ 96 odst. 2 o.s.ř.) nebo pro nedostatek podmínek řízení (§ 104 
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o.s.ř.). Dle ustanovení § 146 odst. 1 písm. b) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů 

řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno (k § 146 odst. 1 písm. a) viz kapitola 

3.1.5 o náhradě nákladů řízení při smíru). Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo 

být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady (§ 146 odst. 2 věta první). Byl-li však pro chování 

žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit 

náklady řízení žalovaný, resp. jiný účastník (§ 146 odst. 2 věta druhá). 

V rámci náhrady při zastavení soudního řízení je tak klíčové posoudit, zda se jedná 

o situaci, kdy žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení (§ 146 odst. 1 písm. b) 

o.s.ř.) a o situaci, kdy hradí náklady jeden z účastníků dle § 146 odst. 2 o.s.ř. Z provázanosti 

ustanovení vyplývá, že soud musí nejprve posoudit, zda některý z účastníků zavinil, že řízení 

muselo být zastaveno, až poté, pokud nelze dovodit zavinění účastníka, může soud rozhodnout 

o zastavení řízení bez přiznání na práva na náhradu nákladů. 

Příkladem, kdy se bude jednat o zavinění účastníka dle § 146 odst. 2 o.s.ř., je např. 

situace, kdy účastník podá žalobu na zahájení řízení, o které již však bylo pravomocně 

rozhodnuto. Též může jít o případ, kdy účastník nezaplatil soudní poplatek, či v některých 

případech o zpětvzetí žaloby (viz dále). 

V případě, že je návrh na zahájení řízení vzat zpět pouze zčásti, soud řízení zastaví dle § 

96 odst. 2 o.s.ř. v rozsahu zpětvzetí návrhu. Soud v usnesení nerozhoduje o náhradě nákladů 

řízení. O nákladech této části řízení bude proto rozhodnuto až v konečném rozhodnutí. Tento 

závěr potvrzuje NS v usnesení sp. zn. 20 Cdo 970/2001-II. a dodává, že by (opačný) „postup 

ostatně postrádal i logiku, neboť by ve svém důsledku zkresloval výsledek řízení pro pozdější 

zhodnocení celkového procesního úspěchu sporných stran.“ 

Dojde-li k zastavení řízení v důsledku zpětvzetí žaloby, která byla podána důvodně, pro 

chování žalovaného (jiného účastníka), žalobce nenese zavinění, a proto je povinen hradit 

náklady řízení žalovaný (jiný účastník). Při posuzování, zda zavinění žalobce nevzniklo, je 

nutné, aby byly obě podmínky splněny kumulativně. Žaloba musí být podána důvodně a 

současně ke zpětvzetí došlo pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení). 

Důvodnost žaloby se neposuzuje dle toho, zda žalobci svědčí nárok na základě hmotného 

práva (o tom soud rozhoduje v meritorním rozhodnutí), „důvodnost se posuzuje výlučně 

z procesního hlediska.“
66

 Jinými slovy, pokud žalovaný uspokojí žalobcem uplatňovaný nárok, 

návrh na zahájení řízení je z procesního hlediska brán jako důvodný. Není přitom rozhodné, zda 
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tvrzené právo žalobci skutečně svědčilo.
67

 Z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2899/10 také 

vyplývá, že posuzovat důvodnost žaloby „čistě z porovnání petitu žaloby a následného chování 

žalovaného, může být přepjatým formalismem a v extrémním rozporu s principy spravedlnosti.“ 

Je tedy nezbytné tento poměr posuzovat dle skutečného chování účastníků řízení, nikoliv dle 

toho, zda žalovaný splnil přesně to, co po něm žalobce v žalobě požadoval. To znamená, že i 

pokud následné chování žalovaného je odlišné od toho, které žalobce požadoval, avšak souvisí s 

požadovanou povinností a žalobce vzal svou žalobu zpět pro takové chování žalované, byla 

žaloba podána důvodně. Zde lze uvést příklad z Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 9 Co 

500/2000, kdy byla podána žaloba o přivolení výpovědi nájmu bytu podle tehdejšího § 711 odst. 

1 písm. a) OZ1964. Žalovaný během řízení splnil dluh na nájemném a v důsledku toho žalobce 

vzal žalobu zpět. Ačkoliv byla předmětem sporu otázka výpovědi, žalovaný zaplacením 

dlužného nájemného splnil související povinnost, pro kterou byla žaloba vzata zpět. Žalobci v 

tomto případě byla přiznána náhrada nákladů, neboť žaloba byla podána důvodně. 

Je ovšem třeba upozornit, že formálně nemohou postupovat soudy ani při hodnocení 

nedůvodnosti žaloby. Na to upozorňuje např. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 29 Cdo 

1668/2016, ve kterém se uvádí: „je-li např. předčasně podaná žaloba vzata zpět proto, že 

žalovaný po jejím podání zaplatil žalobou uplatněnou částku, nelze pominout, že žalovaný nemá 

jinou možnost než žalobou uplatněnou částku po podání žaloby (a poté, kdy žalobou uplatněná 

pohledávka dospěje) uhradit. Trvání na závěru, že ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. je nutno 

posuzovat výlučně z procesního hlediska, by pak mohlo svádět k šikanóznímu podávání žalob 

ještě před splatností, jejichž následkem by v každé situaci bylo uložení povinnosti žalovanému 

nahradit žalobci náklady řízení.“  

Zajímavou otázkou ve vztahu k náhradě nákladů při zastavení řízení si klade 

Hendrychová v časopise Právní rozhledy.
68

 V praxi není ojedinělé, že je žalobci, který se zcela 

oprávněně domáhá zaplacení peněžité částky podáním žaloby u příslušného soudu, po nařízení 

jednání předmětná částka zaplacena. Žalovaný přitom vedle vymáhané částky dobrovolně uhradí 

též náklady řízení žalobci vzniklé. Žalobci tak nezbývá, než vzít návrh na zahájení řízení zpět. 

Soud v souladu s § 96 o.s.ř. řízení zastaví. Otázkou je, zda má soud v usnesení, kterým se řízení 

zastavuje, uložit žalovanému povinnost k náhradě nákladů řízení, když tyto náklady byly 

žalovaným již uhrazeny? 
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Hendrychová uvádí, že v úvahu připadají dvě řešení. První možností je, že soud žalobcem 

požadovanou náhradu nákladů řízení ve výroku soudního rozhodnutí žalobci nepřizná, resp. 

uvede, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Náhrada nákladů řízení by 

pak žalobci náležela, avšak protože již byla žalobci uhrazena, není důvod přiznávat žalobci toto 

právo ve výroku rozhodnutí. Druhou variantou je, že soud přizná žalobci náhradu nákladů řízení. 

Uhradil-li žalovaný na náhradu nákladů řízení nějakou částku ještě před rozhodnutím soudu, pak 

hradil bez právního důvodu, neboť právní důvod vznikne až rozhodnutím. Přijetím dané částky 

vzniká bezdůvodné obohacení žalobce a částku, o kterou se žalobce obohatil, je povinen 

žalovanému vydat. 

Hendrychová se kloní k druhému řešení, neboť „platí, že povinnost k náhradě nákladů 

řízení vzniká až rozhodnutím soudu a jakékoliv plnění před tímto rozhodnutím bude považováno 

za bezdůvodné obohacení žalobce.(…)Proto přišel-li by žalovaný účastník s daným výrokem 

soudu k žalobci, pak by se zcela oprávněně mohl domáhat vrácení již zaplacené částky, i když by 

na tuto částku, určenou k náhradě nákladů řízení, měl žalobce nárok.“ Navíc v případě opačného 

řešení nemusí být mezi stranami dáno najisto, jaká výše nákladů řízení vznikla (nemusí být 

zohledněn aktuální stav). 

K výše citovanému článku se vyjádřil Navrátil
69

, který se shora uvedeným řešením 

polemizuje. Dle jeho názoru nelze na pevno označit rozhodnutí soudu o nákladech řízení za 

rozhodnutí konstitutivní, které teprve zakládá vznik samotné pohledávky. Navrátil naopak 

usuzuje, že „se jedná o rozhodnutí deklaratorní, neboť povinnost dlužníka zaplatit věřiteli vedle 

samotného dluhu i účelně vynaložené náklady spojené s jeho vymáháním – zde náklady soudního 

řízení – tu existovala od samého počátku a soud tuto povinnost pouze autoritativně 

potvrzuje, a to jak co do důvodu, tak co do její výše.“ V argumentaci odkazuje na ustanovení 

§ 121 odst. 3 OZ1964
70

, dle kterého jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a 

náklady spojené s jejím uplatněním. Posledně uvedené náklady jsou právě náklady řízení. Dále 

uvádí, že této argumentaci svědčí i gramatický výklad o.s.ř., který např. v ustanovení § 142 

používá spojení „soud přizná náhradu nákladů řízení.“ Tedy že nárok není konstituován, ale 

soudem pouze potvrzen. Ve vztahu k § 146 o.s..ř tak Navrátil uzavírá, že „soud nemůže 

v rozhodnutí o zastavení řízení přiznat žalobci právo na náhradu nákladů řízení, které již zaniklo 

v důsledku dobrovolného splnění před samotným vydáním takového rozhodnutí.“ 
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Osobně se s názorem pana Navrátila neztotožňuji. Jak uvádím v kapitole 4 Rozhodnutí 

o nákladech řízení, nárok na náhradu nákladů má oporu v právu procesním, přičemž vzniká 

teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má v tomto směru konstitutivní 

povahu. Nerozporuji, že náklady soudního řízení jsou příslušenstvím pohledávky uplatněné u 

soudu (viz např. usnesení NS sp. zn. 31 Cdo 488/2009). Domnívám se ale, že v souladu s výše 

řečeným vznikne právo na náhradu nákladů až pravomocným rozhodnutím. Tzn., pokud právo 

k náhradě nákladů řízení vzniká až rozhodnutím soudu, jakékoliv plnění před tímto rozhodnutím 

by mělo být považováno za bezdůvodné obohacení žalobce. Tento závěr je ostatně potvrzen 

rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 11. 2007, sp. zn. 57 Co 723/2007. 

 

3.1.5 Náhrada nákladů řízení při smíru, náhrada nákladů při odmítnutí žaloby 

Vedle náhrady nákladů při zastavení řízení je do ustanovení § 146 o.s.ř. zařazena také 

náhrada nákladů, jestliže řízení skončilo smírem (§ 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř.) a náhrada nákladů 

při odmítnutí žaloby (§ 146 odst. 3 o.s.ř.). 

V souladu s § 99 o.s.ř. mohou účastníci řízení, připouští-li to povaha sporu, skončit 

soudní řízení smírem. V takovém případě si sami účastníci řízení mezi sebou mohou dohodnout, 

v jakém rozsahu si nahradí náklady, které jim vznikly v důsledku soudního řízení. Účastníci ve 

své dohodě nejsou nikterak limitováni a soud v zásadě nepřezkoumává, zda je dohodnutá výše 

náhrady přiměřená.
71

  

Pokud se účastníci na náhradě nákladů nedohodnou, bude muset o náhradě nákladů 

rozhodnout soud. Ten tak učiní usnesením, kterým schvaluje smír, přičemž v souladu s § 146 

odst. 1 písm. a) o.s.ř. rozhodne, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

Jedná se ovšem o náhradu nákladů, které vznikly účastníkům navzájem. To znamená, že 

povinnost nahradit náklady řízení státu dle § 148 o.s.ř. nemůže být tímto dotčena (viz Nejvyšší 

soud ČSR, Cpj 141/80). Náklady státu účastníci hradí v takovém poměru, v jakém dopadl smír 

oproti žalobou uplatňovanému nároku. Dle Ústavního soudu (nález sp. zn. I. ÚS 92/08) je třeba 

vztáhnout ustanovení § 142 odst. 3 o. s. ř. i na situace, kdy výše plnění vyplývá nejen 

z rozhodnutí soudu, ale i ze smíru. Nebylo-li by to tak, účastník, který uzavřel smír, by byl 

stavěn do horší situace než ten, který smír neuzavřel, avšak míra jeho úspěchu či neúspěchu by 

byla stejná. 

V případě, že soud odmítne žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce 

(navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady (§ 146 odst. 3 o.s.ř.). 
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K odmítnutí návrhu na zahájení řízení dojde dle § 43 odst. o.s.ř., pokud podání neobsahuje 

všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelné nebo neurčité a ani přes výzvu předsedy 

senátu není navrhovatelem zjednána náprava. Pokud žalovanému (jinému účastníku řízení) 

vznikly v řízení náklady a došlo k odmítnutí žaloby, žalobce (navrhovatel) mu tyto náklady 

řízení nahradí. „V zásadě se jedná o druh procesního zavinění toho, že věc nemohla být 

meritorně skončena.“
 72

 

Odmítnut může být také opravný prostředek. Jelikož v důsledku opravného prostředku 

(jak řádného, tak mimořádného) se zahajuje řízení (odvolací a dovolací řízení), platí stejný režim 

i při odmítnutí odvolání či dovolání. Za náklady řízení se budou ale považovat pouze ty náklady, 

které vznikly v souvislosti s odvoláním (dovoláním), bez ohledu na to, jaké náklady vznikly před 

podáním odvolání (dovolání) a jak o nich bylo rozhodnuto.
73

 

 

3.1.6 Separace nákladů řízení 

Obecně dle § 151 o.s.ř. soud o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne bez návrhu 

v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí. To ovšem neplatí u tzv. separace nákladů řízení. Dle 

Nejvyššího soudu v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 4828/2009 jsou separovanými náklady řízení 

„náklady, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je účastník způsobil svým zaviněním nebo jestliže 

tyto náklady vznikly náhodou, která se mu přihodila. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení 

je třeba tyto náklady oddělit od ostatních nákladů řízení.“ To znamená, že o takových nákladech 

lze rozhodovat bez ohledu na výsledek řízení, neboť na ostatních nákladech řízení nezávisí. 

Soudy tak mohou rozhodnout o náhradě těchto nákladů již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, 

jakmile tyto náklady vzniknou (§ 151 odst. 1 věta za středníkem o.s.ř). 

Dle § 147 odst. 1 o.s.ř. může účastníkovi nebo jeho zástupci soud uložit, aby hradili 

separované náklady, tedy náklady, „které by jinak nevznikly, jestliže je účastník způsobil svým 

zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se mu přihodila.“ V ustanovení 

§ 147 odst. 1 o.s.ř. se projevuje zásada zavinění. „Zaviněním se z hlediska § 147 rozumí porušení 

procesních povinností vyplývajících ze zákona nebo v souladu se zákonem uložených soudem, 

k němuž došlo alespoň z nedbalosti.“
74

 Např. se jedná zaviněný opožděný přednes nebo 

opožděné označení důkazu ve snaze způsobit průtahy řízení. Dle Ústavního soudu v sp. zn. I. ÚS 

2502/10 půjde i o náklady, které vznikly v důsledku zjevně nedůvodné námitky věcné 
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nepříslušnosti soudu, kterou chtěl účastník pouze zmařit jednání soudu. Nebo půjde o případ, 

kdy v důsledku prodlení žalobce se zpětvzetím žaloby vznikly žalovanému, který v průběhu 

řízení uhradil žalovanou pohledávku, další „separované“ náklady, které nemusely vzniknout 

(Vrchní soud v Praze sp. zn. 2 Cmo 373/95). 

Naproti tomu náhodou se rozumí nezaviněná objektivní událost, např. neomluvená 

nemoc, úraz, neodkladná služební cestu apod.
75

 Ze srovnání odstavců 1 a 2 ustanovení § 147 

o.s.ř. je patrné, že náhoda nikdy nejde k tíži svědkům, fyzickým osobám uvedeným v § 126a 

o.s.ř.
76

, znalcům, tlumočníkům nebo těm, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, ale pouze 

účastníkovi a jeho zástupci. Dále je také patrné, že separované náklady nemohou vzniknout 

v důsledku byť i zaviněného pochybení soudu, v jehož důsledku by zaviněně vznikly náklady, 

které by jinak nevznikly. V takovém případě musí poškozené osoby postupovat dle zákona 

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. 

Oprávněnými osobami, kterým lze přiznat separované náklady, jsou především ostatní 

účastníci řízení a stát (např. ve vztahu ke svědkům a tlumočníkům jim platí náklady stát, ačkoliv 

zde bude vhodné postupovat dle § 148 odst. 2 o.s.ř.). Není také vyloučeno, aby separované 

náklady vznikly a byly následně přiznány i osobě stojící na stejné procesní straně jako je osoba, 

které byla povinnost k náhradě uložena (např. ostatním společníkům na straně žalobce).
77

 

 

3.1.7 Náhrada nákladů státu 

Náklady, které vznikají v průběhu soudního řízení, neplatí jen sami účastníci, ale může je 

platit i samotný stát (viz kapitola 2.2 Placení nákladů státem). Stát má podle výsledků řízení proti 

účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou dány předpoklady 

pro osvobození od soudních poplatků (§ 148 odst. 1 o.s.ř.). Musí se jednat o náklady, které již 

vznikly. Dle NS sp. zn. 22 Cdo 585/2014 „za náklady, na jejichž náhradu má stát právo proti 

účastníku řízení podle § 148 odst. 1 o. s. ř., nelze považovat znalečné, o němž nebylo v řízení 

pravomocně rozhodnuto.“ 

Z dikce zákona vyplývá, že postačí, pokud účastníkovi svědčí předpoklady pro 

osvobození od soudních poplatků v době, kdy je rozhodováno o nákladech řízení. To znamená, 

že účastník nemusí být skutečně v řízení osvobozen. „Soud by si měl o uvedeném učinit závěr 
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a pojmout ho do odůvodnění rozhodnutí. Jedná se však o materiální ochranu účastníka, tedy aby 

účastníkovi nebyly uloženy náklady, které by po něm neměly být spravedlivě žádány.“
78

 

Náklady důkazů, které vznikly v důsledku účastníkova jednání v jeho mateřštině nebo 

proto, že se účastník dorozumívá některým z komunikačních systémů neslyšících a 

hluchoslepých osob, platí stát (§ 141 odst. 2 o.s.ř.). Dle rozhodnutí NS sp. zn. 1 Cz 15/84 stát 

v tomto případě nemůže požadovat náhradu nákladů, neboť jde o povinnost státu zabezpečit 

účastníkovi jeho právo na spravedlivý proces. 

Náhrada nákladů vůči státu se odvíjí podle výsledků řízení. To znamená, že nákladová 

povinnost vůči státu je uložena tomu účastníkovi, který má povinnost vůči druhému účastníkovi 

uhradit celé náklady řízení. Pokud se náhrada nákladů poměrně rozdělila, hradí náhradu oba 

účastníci, a to podle míry neúspěchu ve věci (např. účastník, který měl ve věci úspěch v 80 %, 

hradí 20 % nákladů, které stát platil, a protistrana, která měla úspěch 20%, hradí 80 % nákladů). 

V případě nesporných řízení nelze stanovit míru úspěchu účastníka. V těchto případech „je třeba 

vážit všechny okolnosti, například čí tvrzení důkaz, na nějž byly náklady vynaloženy, podpořil, 

případně jakou situaci prokázal.“
79

 

Jestliže řízení skončilo smírem, považuje se za výsledek řízení poměr, v jakém je 

uspokojen nárok, jehož se žalobce domáhal. Pokud nelze poměr určit, nebo je-li tento poměr 

stejný, nahradí náklady státu účastníci rovnoměrně. 

 

3.1.8 Moderační právo soudu  

Dle § 150 o.s.ř. jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník 

bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud 

výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Soud tak nemusí nutně postupovat 

dle pravidel o náhradě nákladů řízení vyjádřených v § 142 o.s.ř. až § 148 o.s.ř., neboť tato 

pravidla mohou v konkrétních případech zakládat nepřiměřenou tvrdost. „Tomuto 

nebezpečí občanský soudní řád čelí mimo jiné v § 150 o.s.ř., ve kterém je zakotveno tzv. 

soudcovské zmírňovací právo neboli moderační právo soudu, umožňující mu za podmínek zde 

stanovených právo na náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznat.“
80

  

Ústavní soud k povaze moderačního práva dle § 150 o.s.ř. v nálezu I. ÚS 401/06 dodává: 

„Ustanovení § 150 o.s.ř., zakládající diskreční oprávnění soudu, nelze považovat za předpis, 
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který by zakládal zcela volnou diskreci soudu (ve smyslu libovůle), nýbrž jde o ustanovení, podle 

něhož je soud povinen zkoumat, zda ve věci neexistují zvláštní okolnosti, k nimž je třeba při 

stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení výjimečně přihlédnout. Ustanovení § 150 

o.s.ř. proto nelze vykládat tak, že lze kdykoli bez ohledu na základní zásady rozhodování 

o nákladech řízení nepřiznat náhradu nákladů úspěšnému účastníkovi řízení.“ Ustanovení § 150 

o.s.ř. tak nelze chápat jako libovůli soudu, nýbrž je jej třeba vnímat jako nástroj dosažení 

spravedlnosti. Soud musí rozhodnutí dle § 150 o.s.ř. řádně a přesvědčivě odůvodnit. Dle nálezu 

III. ÚS 727/2000 totiž „v postupu, který není odpovídajícím způsobem vysvětlen, lze spatřovat 

jisté prvky libovůle a nahodilosti.“ 

Dle NS (sp. zn. 22 Cdo 825/2015) soud nejprve při úvaze o použití ustanovení § 150 

o.s.ř. zjistí výši nákladů řízení, která by měla být procesně úspěšné straně nahrazena, následně 

uváží důvody pro uplatnění moderačního práva, přičemž posoudí, zda lze po tom, komu má být 

náhrada nákladů řízení přiznána, spravedlivě požadovat, aby náklady řízení nesl ze svého, a zda 

je naopak nespravedlivé ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, který ve věci úspěch 

neměl. 

Posouzení důvodů hodných zvláštního zřetele nemůže být založeno na posouzení soudem 

izolovaně vybraných skutečností, nýbrž vyžaduje komplexní zvážení všech okolností sporu a 

poměrů účastníků.
81

 Soudy mají zejména přihlížet „k majetkovým, sociálním, osobním a dalším 

poměrům účastníků řízení, a to nejen u účastníka, který by měl náklady řízení hradit, ale také 

z pohledu poměrů oprávněného účastníka“ (NS sp. zn. 21 Cdo 2811/2013). Dále se má přihlížet 

k okolnostem, které vedly k uplatnění nároku, k postojům účastníků v průběhu řízení. 

Z judikatury vyplývají nejrůznější případy, kdy lze aplikovat ustanovení § 150 o.s.ř. 

Může se např. jednat o případ, kdy by na přiznání nákladů procesně úspěšnému žalobci vůči 

žalovanému muselo být nazíráno jako na nepřiměřenou tvrdost (NS sp. zn. 28 Cdo 1525/2001). 

Nebo v případě, kdy se okolnosti případu vyznačují složitostí dosud právně neřešené 

problematiky (NS, sp. zn. 28 Cdo 1243/2001). Rovněž mohou nastat důvody zvláštního zřetele 

hodné v případě, kdy se žalovaný dopustil vůči žalobci nebo jeho rodině zavrženíhodného 

jednání (Ústavní soud, sp. zn. II. ÚS 2417/13). 

Soudní praxe ve vztahu k § 150 o.s.ř. také dovodila celou řadu okolností, kdy se 

o důvody zvláštního zřetele hodné jednat nebude. Např. dle NS, sp. zn. 25 Cdo 5327/2014 jím 

není případ, kdy „žalobce se před podáním návrhu na zahájení řízení snažil o dosažení dohody 

se žalovaným ohledně uspokojení tvrzeného nároku, o němž se později v občanském soudním 
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řízení ukázalo, že není opodstatněný, a proto nebylo žalobě vyhověno.“ O důvody zvláštního 

zřetele hodné nepůjde ani v případě, kdy je účastník v platební neschopnosti, neboť zpravidla 

není vyloučeno, že se majetkové poměry účastníka povinného k náhradě nákladů mohou do 

budoucna příznivě změnit (Vrchní soud v Praze, sp. zn. 9 Cmo 324/94), nebo došlo-li k 

procesnímu nástupnictví dle § 107 o.s.ř. nebo § 107a o.s.ř. (NS, sp. zn. 21 Cdo 379/2014). 

 

3.2 Náhrada nákladů nesporného řízení 

Přijetím zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), nabyla 

od 1. ledna 2014 účinnosti samostatná procesní úprava pro nesporná řízení. ZŘS je vůči o.s.ř. 

zákonem speciálním, dle § 1 odst. 2 ZŘS se v řízení použije občanský soudní řád, ledaže 

nestanoví ZŘS jinak. Řízení upravená tímto zákonem jsou vyjádřena v § 2 ZŘS. 

Jádrem úpravy náhrady nákladů je ustanovení § 23 ZŘS. Dle něj, bylo-li možné zahájit 

řízení i bez návrhu a v řízení ve statusových věcech manželských a partnerských, nemá žádný z 

účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení. Náhradu nákladů řízení lze 

přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu. Z uvedeného ustanovení ve spojení s ustanovením § 

1 ZŘS, které upravuje subsidiární použití o.s.ř., vyplývá, že lze rozlišovat tři režimy náhrady 

nákladů nesporných řízení. 

První režim se týká těch zvláštních řízení, která lze zahájit i bez návrhu
82

 a u kterých není 

dále ZŘS stanoven speciální režim náhrady nákladů. Zároveň jsou do této kategorie zařazeny 

řízení o statusových věcech manželských a partnerských. V těchto zvláštních řízeních se plně 

uplatní § 23 ZŘS - každý z účastníků si nese náklady sám, tedy nejen, že je sám platí, ale že 

žádnému z účastníků nevzniká právo na náhradu nákladů řízení. Toto obecné pravidlo je 

korigováno dvěma výjimkami. Zaprvé, ustanovení § 23 věta druhá ZŘS stanoví, že náhradu 

nákladů je možné přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu. A zadruhé dle § 24 ZŘS lze uložit 

náhradu nákladů řízení zcela nebo částečně tomu, kdo podal návrh na zahájení řízení, pokud šlo 

o svévolné a zjevně bezúspěšné uplatňování práva. 

Pojmem „okolnosti případu“ dle § 23 věty druhé ZŘS, který odůvodňuje přiznání 

náhrady nákladů řízení, se rozumí např. výjimečný charakter projednávané věci, majetkové a 

osobní poměry účastníků či míra přispění, kterým ten který z účastníků způsobil, že řízení 

muselo proběhnout.
83
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Dle § 24 ZŘS může soud uložit náhradu nákladů řízení zcela nebo částečně tomu, kdo 

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

Aby bylo možno ustanovení § 24 ZŘS použít, je třeba obě podmínky byly splněny současně. 

Uplatňování práva účastníkem musí být jak svévolné, tak i zjevně bezúspěšné. Dle usnesení NS 

sp. zn. 21 Cdo 987/2013 jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva tehdy, jestliže byl návrh 

podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně 

nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího 

nepochybné, že návrh nemůže být úspěšný. Svévolným uplatněním práva se chápe šikanózní 

jednání účastníka, který návrhem na zahájení řízení sleduje jiný cíl, než ke kterému řízení 

slouží.
84

 

Druhým režim obsahuje taková řízení dle ZŘS, která lze zahájit i bez návrhu, ovšem 

ve zvláštní části ZŘS je konkrétně stanovena odlišná úprava náhrady nákladů řízení. Jinými 

slovy řečeno, nebylo-li by stanoveno ve zvláštní části ZŘS jinak, postupovalo by se u nákladů 

vzniklých z těchto řízení dle prvního režimu (viz předchozí odstavce).  

Jako případ takového řízení lze uvést řízení o pozůstalosti, které je speciálně upraveno 

v § 127 a § 128 ZŘS. V řízení o pozůstalosti soud přizná účastníku náhradu nákladů řízení 

potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva zcela nebo zčásti proti ostatním 

účastníkům nebo některým z nich, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo jsou-li tu důvody 

hodné zvláštního zřetele; to neplatí, byla-li nařízena likvidace pozůstalosti (§ 128 ZŘS). 

Také se může se jednat se o řízení o svéprávnosti dle ustanovení § 34 a násl. ZŘS. Dle 

§ 43 ZŘS náklady řízení o svéprávnosti platí stát s výjimkou nákladů za právní zastoupení, 

ledaže půjde o náklady spojené se zastupováním soudem jmenovaným opatrovníkem. Ve vztahu 

k náhradě nákladů v § 43 odst. 2 ZŘS zákonodárce dodává, že lze-li to spravedlivě žádat, přizná 

soud státu náhradu proti tomu, o jehož svéprávnost v řízení šlo. Podobně je řešena situace 

u náhrady nákladů řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení 

ve zdravotnických zařízeních (§ 74 ZŘS). V případě výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti 

§ 506 ZŘS stanoví, že náklady výkonu rozhodnutí hradí povinný. Stát má v tomto řízení proti 

povinnému také právo na náhradu odměny mediátora za první setkání, kterou platil, pokud 

u povinného nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. 

Třetím režim, který se výrazně odlišuje od dvou předchozích, se vztahuje pouze na řízení 

dle ZŘS, které lze zahájit pouze na návrh. U těchto řízení se postupuje při rozhodování o náhradě 

nákladů řízení dle obecné úpravy vyplývající z občanského soudního řádu (tedy ustanovení § 

                                                 
84

 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, str. 155 



 

49 

 

 

142 a násl. o.s.ř.), ledaže by ZŘS ve zvláštním ustanovení stanovil jinak (pak by bylo třeba 

aplikovat přednostně). Úprava náhrady nákladů řízení dle o.s.ř. se primárně odvíjí od výsledku 

řízení. To znamená, že „povinnost k náhradě nákladů řízení má ten, jehož procesní postoj byl 

v souladu s výsledkem řízení“
85

. Již zmíněnou výjimkou jsou řízení ve věcech manželských a 

partnerských, která se posuzují vždy dle § 23 ZŘS, ačkoliv se zahajují na návrh. Návrhovými 

řízeními dle ZŘS jsou např. řízení o schválení smlouvy o nápomoci (§ 32 odst. 1 ZŘS), řízení 

o prohlášení člověka za nezvěstného (§ 52 ZŘS) nebo za mrtvého (§ 55 ZŘS) nebo řízení 

ve věcech svěřeneckého fondu (§ 96 ZŘS). 

Ačkoliv se při rozhodování o náhradě nákladů uplatňují pravidla plynoucí z ustanovení 

§ 142 a násl. o.s.ř., je třeba mít na paměti, že se jedná o řízení nesporné. Předmětem tedy není 

spor, neexistuje zde žalobce a žalovaný. Dle Svobody „proto lze o nákladech výhradně 

návrhových zvláštních řízení rozhodnout podle § 142 o.s.ř., tedy podle míry procesního úspěchu 

ve věci, jen tehdy, když soud mezi účastníky během řízení zaznamená skutečný skutkový nebo 

právní nesoulad (reálný spor), jehož vyřešení má podstatný vliv na rozhodnutí ve věci samé.“
86

 

Účastník má v tomto případě právo na náhradu nákladů, pokud jeho procesní postoj je v souladu 

s výsledkem řízení. V opačném případě připadá v úvahu postup dle § 24 ZŘS, kterým by mohl 

soud uložit náhradu nákladů tomu, kdo svévolně a bezúspěšně uplatňoval v řízení právo. Pokud 

by ustanovení § 24 ZŘS aplikovat nešlo (nebylo by přítomno svévolné a bezúspěšné uplatňování 

práva), může soud využít svého zmírňovacího práva zakotveného v § 150 o.s.ř. a dle situace 

náhradu nákladů moderovat. 
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4 Rozhodnutí o nákladech řízení 

Soud rozhoduje o náhradě nákladů řízení bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho 

končí. U náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 o.s.ř. tak může učinit již v průběhu 

řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou (§ 151 odst. 1 o.s.ř.). Soud tak 

postupuje z úřední povinnosti (projev zásady oficiality)
87

, kdy o nákladech řízení rozhodne bez 

ohledu na skutečnost, zda o to účastníci žádají, nebo ne. V rozhodnutí je soud zcela samostatný, 

není tedy vázán návrhy jednotlivých účastníků řízení, a to ani ve smyslu výše konkrétního 

nákladu, tak ani ve výčtu nákladů samotných. Soudy musí přiznávat náklady v zákonné výši. Za 

předpokladu, že bude např. vyčíslení nákladů (předložené účastníkem) chybné, soudy přiznají 

tolik, kolik účastníkovi skutečně náleží. 

To ovšem nebrání tomu, aby soud v souladu s § 5 o.s.ř. účastníkům poskytl poučení a 

v něm vysvětlil, za jakých podmínek má účastník právo na náhradu nákladů řízení. Dle usnesení 

Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 69/98 „je povinností soudu poučit účastníky řízení 

o ustanovení § 137 o.s.ř., ve kterém jsou demonstrativně vyjmenovány jednotlivé druhy nákladů 

řízení, aby každý z účastníků mohl posoudit, zda mu některý z těchto nákladů vznikl, a aby mohl 

uvážit, zda se bude domáhat jeho náhrady nebo zda se práva na tuto náhradu vzdá.“ Krajský 

soud rovněž doplnil, že pokud z obsahu spisu vyplývá, že účastníkovi vznikly konkrétní náklady 

řízení (např. zaplacením soudního poplatku, složením zálohy na znalecký posudek atd.), spadá 

do poučovací povinnosti soudu podle § 5 o.s.ř. i poučení účastníka o tom, že tyto výdaje patří 

mezi náklady řízení, jejichž náhradu může účastník uplatnit nebo se jí vzdát. 

Povinnost rozhodnout o nákladech řízení má soud tehdy, jakmile se u něho řízení končí. 

Dříve je možné o náhradě nákladů rozhodnout v případě separace nákladů řízení nebo 

u rozhodnutí o předběžném opatření. Nejčastěji řízení končí rozhodnutím v meritu věci, 

v takovém případě bude výrok o náhradě nákladů řízení jedním z výroků obsažených 

ve výrokové části meritorního rozhodnutí (rozsudku nebo usnesení).
88

 Je ovšem možné, že 

výpočet výše náhrady je komplikovaný, proto soud může určit výši nákladů až v písemném 

vyhotovení rozhodnutí (§ 151 odst. 5 o.s.ř.). Tento přístup je velice praktický, neboť soud může 

ve věci meritorně rozhodnout bez zbytečných odkladů kvůli výpočtu výše náhrady a 

v rozhodnutí odkázat na písemné vyhotovení rozhodnutí. Je ale také možné, že v době 

rozhodování v meritu věci není výše nákladů definitivně určena (§ 155 odst. 1 o.s.ř.). Soud 
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v takovém případě rozhodne o nákladech řízení samostatným usnesením. Nelze ani vyloučit, že 

výrok o nákladech řízení v rozhodnutí bude scházet. Soud v takovém případě soud nemůže 

rozhodnutí doplňovat ve smyslu ustanovení § 164 o.s.ř. (oprava zjevných nesprávností, chyb 

v psaní a počtech). Soud je povinen vydat doplňující usnesení dle § 166 odst. 1 o.s.ř., za 

předpokladu, že rozsudek nenabyl právní moci. Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 672/03 

pokud soud v této lhůtě opomene rozhodnout o nákladech řízení, je dodatečné stanovení 

povinnosti účastníka řízení k náhradě těchto nákladů vyloučeno. Takový postup je totiž 

v rozporu s čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 Listiny. 

Jak bylo výše uvedeno, výrok o náhradě nákladů může být buď vyjádřen v meritorním 

rozhodnutí, nebo v samostatném usnesení. V praxi může být důležité, od kdy běží lhůta k plnění 

náhrady nákladů řízení. Na to dává zákonodárce odpověď v ustanovení § 151 odst. 6 o.s.ř., dle 

kterého, i pokud bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto samostatným usnesením, běží lhůta 

k plnění vždy až od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána. 

Rozhodnutím, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána, se rozumí rozhodnutí, v němž soud co 

do základu rozhodne o náhradě nákladů řízení. Soud tak rozhodne, komu náhradu nákladů přizná 

a v jaké míře. O konkrétní výši nerozhodne, ta je určena samostatným usnesením. Toto 

ustanovení má především význam z pohledu možného odvolání. Nedávalo by totiž smysl, aby se 

proti nepravomocnému rozhodnutí účastník odvolal, ale samostatné usnesení o přesné výši 

náhrady nákladů by již bylo vykonatelné. Toto ustanovení zamezuje tomu, aby „v případě, že 

soud rozhoduje o náhradě nákladů řízení samostatným usnesením, nastala jeho vykonatelnost 

dříve, než nastane právní moc vlastního rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů přiznána.“
89

 

Zákonodárce blíže nespecifikuje, jakou povahu má nárok na náhradu nákladů. Dle 

Vláčila ale „není sporné, že nárok na náhradu nákladů má základ v procesním právu a vzniká 

teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má v tomto směru konstitutivní 

povahu.“
90

 To znamená, že nenabude-li rozhodnutí právní moci, nevznikne ani právo na náhradu 

nákladů řízení. Proto dle usnesení NS sp. zn. 31 Cdo 488/2009 „pohledávka z titulu práva na 

náhradu nákladů řízení před soudem zpravidla vzniká (na rozdíl od hlavního závazku, jenž byl 

předmětem soudního řízení) po právní moci rozhodnutí ve věci samé.“ Povinnost nahradit 

náklady řízení vzniká pouze na základě příslušného rozhodnutí, aniž by bylo možno se vedle 
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toho domáhat náhrady nákladů jinak např. z titulu odpovědnosti za škodu (NS sp. zn. 25 Cdo 

3092/2010). 

Stejně jako každé jiné rozhodnutí musí být i rozhodnutí ohledně náhrady nákladů řízení 

řádně odůvodněno. Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 444/01 upozorňuje, že pouhý odkaz 

na příslušné ustanovení o.s.ř. nestačí, neboť „nedodržením této zásady je porušeno právo 

účastníků na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny.“ Zákon připouští výjimku v ustanovení 

§ 243f odst. 3 o.s.ř., dle kterého nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení 

odůvodněno, pokud bylo dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno. Toto 

ustanovení však bylo předmětem kritiky.
91

 Např. Coufalík uvádí, že judikatura Ústavního soudu 

považuje rozhodování o nákladech řízení za integrální součást soudního řízení jako celku, 

a proto i na tuto část řízení dopadají postuláty spravedlivého procesu (čl. 36 odst. 1 Listiny). 

Mezi tyto principy patří i právo na řádné odůvodnění soudních rozhodnutí, které zamezuje 

soudní libovůli a činí rozhodnutí z pohledu účastníků přesvědčivější. S tímto názorem osobně 

souhlasím. V důvodové zprávě k zákonu č. 404/2012 Sb. je uvedeno, že: „to, jak má být 

v takovýchto případech rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, vyplývá ze zákona, proto nemusí 

být zvlášť odůvodněno.“ Jsem toho názoru, že argument „vyplývá to ze zákona“, není příliš 

přesvědčivý. Ostatně by se dalo říct, že i všechny ostatní případy, kdy je rozhodováno o náhradě 

nákladů, vyplývají ze zákona. Domnívám se, že by zákonodárce měl být v tomto konzistentní. 

Navíc je otázkou, zda to, že soudy v daném případě nemusí odůvodňovat, jim nějak výrazně 

ulehčí práci. Dalším případem, kdy je zákonem připuštěno usnesení o náhradě nákladů 

neodůvodnit, je ustanovení § 169 odst. 2 věta druhá o.s.ř. Odůvodnění proto nemusí obsahovat 

usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li 

z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto. 

Účastník se také může svého práva na náhradu nákladů vzdát. Situace je v tomto případě 

takřka ekvivalentní tomu, pokud by účastníkovi, který se vzdal svého práva na náhradu, žádné 

náklady ani nevznikly. Soud se proto nemusí zabývat otázkou opodstatněnosti nároku na náhradu 

nákladů, a rozhodne, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.
92

 V praxi může činit 

problémy, z jakého účastníkova vyjádření lze dovodit, že se účastník svého práva na náhradu 

nákladů vzdává. Dle Krajského soudu v Plzni (usnesení sp. zn. 11 Co 677/97) za prohlášení 

účastníka, že se vzdává náhrady nákladů řízení, nelze považovat pouhé konstatování účastníka 

nebo jeho právního zástupce, že náklady řízení nepožaduje, neúčtuje apod. Takový projev není 
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pro soud závazný. Tento přístup byl ovšem Ústavním soudem v nálezu sp. zn. III. ÚS 3000/11 

lehce korigován. Dle uvedeného nálezu nelze takové prohlášení aplikovat paušálně a zcela 

formálně, ale pokaždé je třeba přihlížet k okolnostem a dikci prohlášení tak, aby byl zřetelný 

jeho obsah a účel, bez slepého trvání na gramatické dikci. Ústavní soud se domnívá, že pokud si 

obecný soud není účastníkovým prohlášením zcela jist, je jeho procesní povinností jej vést 

k tomu, aby takovou vadu procesního úkonu odstranil (§ 43 odst. 1 o.s.ř.). Např. obecný soud 

může účastníka, který učinil takové prohlášení, poučit o tom, jak chápe jeho prohlášení. 

V případě, že byla účastníkovi, který byl v řízení právně zastoupen advokátem, přiznána 

soudem náhrada nákladů, je účastník, kterému byla uložena povinnost nahradit tyto náklady, 

povinen vyplatit náhradu advokátovi (§ 149 odst. 1 o.s.ř.). Jak upozorňuje např. Coufalík
93

 výše 

uvedené „neznamená, že náhrada za zastupování náleží s ohledem na § 149 odst. 

1 o.s.ř. advokátovi.“ Ve skutečnosti je tomu přesně naopak, neboť náhrada nákladů řízení náleží 

účastníkovi a advokát ve shodě s § 149 odst. 1 o.s.ř. odpovídající částky jen inkasuje. Advokát je 

tedy dle četné judikatury považován za platební místo. Advokát je pak zpravidla placen 

z prostředků svého klienta. Vůči němu tedy uplatňuje vzniklé náklady a odměnu za zastupování. 

Odměna advokáta se primárně odvíjí od vzájemné dohody s klientem, a není-li jí, pak od 

mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu. Smyslem této právní konstrukce je chránit 

advokáty před případným zdlouhavým vymáháním odměny za zastupování od jimi zastoupených 

účastníků (klientů).
94
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5 Vybrané odlišnosti mezi českou a slovenskou úpravou nákladů řízení 

S účinností od 1. července 2016 byl na Slovensku přijat zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný 

sporový poriadok (dále jen „CSP“). Před účinností CSP vycházela slovenská úprava občanského 

soudního řízení ze zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok (dále jen „OSP“). Jak 

číselné označení zákona napovídá, český o.s.ř. a slovenský OSP vycházejí ze stejného právního 

předpisu. Přirozeně se nelze domnívat, že před přijetím CSP byla úprava nákladů řízení 

(potažmo celého civilního soudního řízení) upravena zcela totožně jako je nyní v ČR. Je ale 

nepochybné, že právní úpravy byly velmi podobné. 

Přijetím nového procesně právního kodexu pro občanské soudní řízení sledoval 

slovenský zákonodárce především zjednodušení a zpřehlednění celé právní úpravy. Nejinak 

tomu bylo i pro oblast nákladů řízení. V důvodové zprávě k návrhu CSP je možné nalézt: 

„Předkládaná právní úprava vychází z několika koncepčních změn, jejichž cílem je výrazné 

zjednodušení a zefektivnění právní úpravy a odstranění institutů, které se v praxi neosvědčily a v 

konečném důsledku činily právní úpravu nákladů řízení nepřehlednou a zvyšovaly potenciál 

nárůstu průtahů v řízeních.“ Do jaké míry se toto Slovensku povedlo, ukáže čas. Na první 

pohled je ale zřejmé, že úprava nákladů řízení je v CSP pojata skutečně mnohem stručněji (14 

kratších ustanovení) oproti předchozímu OSP (19 obsáhlejších ustanovení). Tento spíše stručný 

přístup má jistě výhodu v tom, že zbytečně nezahlcuje detaily, které nejsou vždy nezbytně nutné 

pro pochopení samotného institutu. Na druhou stranu bez vysvětlující judikatury a řešení, jež 

nabízí odborná literatura, si nelze představit, že by tento přístup byl schopen odpovědět na 

mnoho v praxi vznikajících problémů. 

V předchozích kapitolách této práce jsem se věnoval otázce nákladů civilního soudního 

řízení v pohledu českého právního řádu. Níže bych se zaměřil na několik vybraných odlišností 

vyplývajících ze slovenské úpravy nákladů řízení (především sporného řízení upraveného CSP), 

které mě zaujaly a které jsem z pohledu své práce shledal jako podnětné. Níže uvedené srovnání 

si neklade za cíl porovnat českou a slovenskou úpravu nákladů řízení v celé šíři a ve všech 

detailech. Předem podotýkám, že odlišností není v konečném součtu příliš mnoho, resp. často se 

jedná o rozdíly spíše menšího významu. 

 

5.1 Pojem náklady řízení 

Nová slovenská právní úprava již nepřistupuje k definování nákladů řízení pomocí 

příkladného výčtu. V ustanovení § 251 CSP tak nalezneme, že náklady řízení jsou všechny 

náklady, které byly prokázané, odůvodněné a účelně vynaložené a které vznikly v řízení 

v souvislosti s uplatňováním nebo bráněním práva. V jádru věci se ale jedná pouze o odlišnou 
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legislativní techniku, kterou zákonodárce vymezil pojem nákladů řízení. Nová úprava tedy 

prakticky dopadá na stále stejné výdaje, které řadíme mezi náklady řízení. Dle komentářové 

literatury se bude především jednat o hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, soudní poplatek, 

ušlý výdělek, náklady důkazů, odměnu za zastupování advokátem apod.
95

 Přístup ustanovení 

§ 251 CSP hodnotím jak kladně, tak i mírně záporně. Osobně se domnívám, že požadavek 

odůvodněnosti a účelnosti nákladů by měl vyplývat již z úvodního ustanovení věnovaného 

nákladům řízení, proto ustanovení § 251 CSP hodnotím kladně. Porovnám-li uvedené s českým 

o.s.ř., tento požadavek vyplývá z § 142 odst. 1 o.s.ř., tedy z ustanovení o náhradě nákladů řízení. 

Považoval bych za vhodnější z pohledu systematiky, aby tento spíše definiční znak nákladů 

řízení vyplýval již z úvodního ustanovení (tedy z § 137 o.s.ř.). V tomto ohledu se mi slovenská 

úprava zdá smysluplnější. Naopak méně pozitivně vnímám absenci jakéhokoliv příkladného 

výčtu, který by zmínil základní příklady nákladů řízení. Mám za to, že z pohledu určité právní 

jistoty není od věci, aby tyto, byť obecně známé, náklady řízení byly zákonem jmenovitě 

vymezeny. 

 

5.2 Osvobození od soudního poplatku 

Právní úprava individuálního osvobození od soudních poplatků je v jádru věci totožná 

jako v ČR. Ustanovení § 254 CSP umožňuje, aby soud na návrh účastníka přiznal osvobození od 

soudního poplatku, pokud to odůvodňují jeho poměry. CSP oproti předchozímu OSP 

nepožaduje, aby poměry byly doloženy příslušným tiskopisem Ministerstva spravedlnosti, nebo 

rozhodnutím o hmotné nouzi. Slovenské soudy tak stejně jako ty české mají možnost posoudit 

ospravedlňující poměry účastníka individuálně. Dle důvodové zprávy „navrhovaná úprava 

nespecifikuje poměry na podrobnější kritéria (majetková, sociální, atd.), ale ponechává na 

soudcovi, jak všeobecně nastavené kritérium vyhodnotí.“ Typicky se bude jednat o majetkové 

poměry účastníka. V úvahu připadají i poměry rodinné a sociální (dle čl. 6 odst. 2 CSP soud 

např. zohlední specifické potřeby stran sporu vyplývající z jejich zdravotního a sociálního 

postavení). Komentářová literatura se však shoduje, že nesmí být jen dočasné či přechodného 

charakteru. V tomto ohledu je současná slovenská úprava velmi podobná té české. 

Při srovnání s českým o.s.ř. si ale lze povšimnout drobné odlišnosti. V ustanovení CSP již 

není přítomen požadavek, že nesmí jít o svévolné a zcela bezúspěšné uplatňování nebo bránění 
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práva. Sluší se ovšem doplnit, že dle čl. 5 CSP nepožívá zjevné zneužití práva právní ochrany. 

Proto se tento požadavek nadále i pro osvobození od soudního poplatku zohlední.
96

   

Další zajímavostí, více rozvedené dále, je to, že o osvobození může rozhodnout 

na základě pokynu soudce také soudní úředník (§ 45 odst. 2 CSP). Takové rozhodnutí musí být 

náležitě odůvodněno. Vůči rozhodnutí soudního úředníka lze podat stížnost (§ 239 CSP). 

O osvobození na základě § 256 CSP ale mohou rozhodovat i sami soudci.
97

 

 

5.3 Rozhodnutí o přiznání nákladů řízení a samostatné usnesení o výši nákladů 

řízení 

Jak jsem naznačil v předchozí kapitole, slovenská právní úprava umožňuje, aby 

o některých záležitostech vymezených CSP rozhodoval i soudní úředník. Tohoto řešení nově 

využil slovenský zákonodárce i v případě rozhodování o náhradě nákladů řízení. Potíží, se kterou 

běžně setkávala slovenská soudní praxe, bylo totiž to, že i ve zcela jednoznačných rozhodnutích 

o přiznání náhrady nákladů řízení tvořil výpočet výše náhrady nákladů nemalou část odůvodnění. 

V rámci uvedeného výpočtu se mnohdy objevovaly početní chyby, navíc samotné rozhodnutí 

ztrácelo na přehlednosti a výpočet přesné výše náhrady nákladů zbytečně oddaloval rozhodnutí 

soudu.
98

 

Současný slovenský systém rozhodování o náhradě nákladů je dvoufázový. O nároku 

na náhradu nákladů řízení nejprve rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí. Soud 

v rozhodnutí např. vyjádří: „Žalobce má právo na náhradu nákladů v plné výši“ nebo „Žalovaný 

má právo na náhradu nákladů v rozsahu 80 % nákladů řízení.“ Výpočtem se v tomto rozhodnutí 

soud nezabývá. Jakmile je věc pravomocně skončená, předloží se soudnímu úředníkovi, který 

vydá samostatné usnesení, v němž rozhodne o přesné výši náhrady nákladů řízení (§ 262 odst. 2 

CSP). Bude to tedy právě on, kdo posoudí, zda tvrzené náklady účastníků byly vynaloženy 

účelně, zda jsou prokazatelné a odůvodněné a především jaké výše dosáhly. 

Proti samostatnému usnesení soudního úředníka je přípustné se bránit podáním stížnosti. 

Stížnost může soud zamítnout, pokud je nedůvodná, nebo soud usnesení soudního úředníka zruší 
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či změní, pokud je stížnost důvodná. V případě zrušení usnesení je soudní úředník vázán 

právním názorem soudu.
99

 

Výše uvedené v praxi může činit problémy, neboť soudní úředník nemá stanovenou 

žádnou zákonnou lhůtu, v níž musí vydat shora popsané usnesení. To může paradoxně přispět 

spíše než k zrychlení celého soudního řízení k jeho zpomalení, tedy zcela opačnému jevu, než 

který si od změny sliboval zákonodárce.
100

 Na možné potíže s vymáháním pohledávek 

upozorňuje např. Magočová. Dle jejího názoru je možné, že soudním úředníkům toto rozhodnutí 

bude trvat příliš dlouho. Nová právní úprava tedy sice přinese „odbřemenění soudců“, 

vygeneruje však administrativní práci např. advokátům. V konečném důsledku, ač má nová 

právní úprava přinést zlepšení, vymáhaní pohledávek se nezjednoduší, ale pravděpodobně více 

zkomplikuje.
101

 

Shora popsaný dvoufázový systém v české úpravě nenalezneme. O tom, jak soud 

rozhoduje o náhradě nákladů řízení, se blíže vyjadřuji v kapitole 4 Rozhodnutí o nákladech 

řízení. České soudy primárně nedělí proces rozhodování o náhradě nákladů na přiznání náhrady 

nákladů řízení a následné určení přesné výše náhrady nákladů. Zároveň se na rozhodování 

nepodílí soudní úředník, jak je tomu v rámci slovenské úpravy. 

Lze ovšem připustit, že z části podobný slovenskému dvojfázovému systému je postup, 

kdy výše nákladů v okamžiku vydání rozhodnutí není přesně známa. Soud proto rozhodne 

nejprve o tom, kterému z účastníků přizná náhradu nákladů řízení a v jaké míře. Přesné vyčíslení 

obsahující výši náhrady nákladů stanoví soud až v samostatném usnesení (§ 155 odst. 1 o.s.ř.). 

Požadavek slovenské úpravy, aby v druhé fázi bylo rozhodnuto výlučně vždy až po právní moci 

prvního rozhodnutí, však není v české úpravě naplněn. Dalším, na první pohled trochu 

podobným případem dle o.s.ř., je postup dle ustanovení § 151 odst. 5 o.s.ř. Toto ustanovení 

soudci umožňuje, aby o náhradě nákladů rozhodl pouze obecně, tedy komu náhrada náleží a 

v jaké míře, a přesný výpočet náhrady nákladů byl uveden až v písemném vyhotovení. Zásadní 

odlišnost zde ale bude spočívat v tom, že žádné zvláštní samostatné usnesení jako při postupu 

podle § 155 odst. 1 o.s.ř. soud nevydává. Soudce tak má možnost spočítat náklady až při 

písemném vyhotovení rozhodnutí. Postup dle § 151 odst. 5 o.s.ř. lze použít např. v situaci, kdy je 
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výpočet náhrady nákladů příliš komplikovaný. Nelze tedy tohoto postupu využívat vždy (jak 

tomu je dle CSP), ale pouze v odůvodněných případech. 

Ve vztahu k české úpravě lze ještě doplnit, že věcný záměr připravovaného civilního 

soudního řádu z listopadu 2017 obsahuje další řešení, jak lze o nákladech řízení rozhodovat. 

Pokud je totiž rozhodnutí o náhradě nákladů složité a zároveň je přípustný opravný prostředek 

proti konečnému rozhodnutí ve věci, může soud vyhradit rozhodnutí o náhradě nákladů až pro 

dobu po pravomocném skončení řízení. Důležité je, že se přitom odkládá rozhodnutí o náhradě 

vůbec, nikoli jen rozhodnutí o její výši, protože složitým může být již rozhodnutí o jejím 

základu. Soudu se tak umožňuje, aby s ohledem na okolnosti a zásadu hospodárnosti uvážil, zda 

o nákladech rozhodnout ihned anebo rozhodnutí odložit. Odložením se soud vyhne úsilí, které se 

později může ukázat jako zbytečné, protože soud vyššího stupně změní nebo zruší jeho konečné 

rozhodnutí a s ním ztratí účinek i rozhodnutí o nákladech. Práce se ušetří i stranám, protože 

„provizorní“ rozhodnutí o nákladech nemusí napadat. 

 

5.4 Náhrada nákladů 

Slovenská úprava náhrady nákladů vyplývá z ustanovení § 255 a násl. CSP. Stejně jako 

v ČR se vychází ze zásady úspěchu ve věci. Základními variantami dle § 255 dost. 1 a 2 CSP je 

úspěch účastníka zcela a zčásti (tedy částečný úspěch a částečný neúspěch). Na první pohled 

tedy ve slovenské úpravě schází ustanovení § 142 odst. 3 o.s.ř., dle nějž, pokud měl účastník 

ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li 

neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém 

posudku nebo na úvaze soudu. 

Současná slovenská úprava nezná neúspěch v nepatrné části. Případy, na které 

v minulosti dopadal § 142 odst. 3 OSP, jsou tak nyní ve věci nepatrného neúspěchu posuzovány 

dle zásady poměrného úspěchu a poměrného neúspěchu. Zásada plného úspěchu se ale nadále 

dle důvodné zprávy k návrhu CSP
102

 uplatní v řízeních, v nichž výše plnění závisela na úvaze 

soudu nebo na znaleckém posudku. Dle komentáře k CSP by totiž byl absurdní zatížit žalobce 

procesní zodpovědností za předvídání výsledku na základě úvahy soudu nebo znalecké 

činnosti.
103

 Žalobce totiž pouze odhaduje, jaká je výše plnění. Posouzení ale může záviset na 

znaleckém posudku, tedy na posouzení odborníka, jehož znalostmi žalobce nedisponuje. Pokud 

by tedy žalobce odhadl výši příliš nízko, měl by z pohledu úspěchu ve věci zaručen plný úspěch 
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(a tedy plnou náhradu nákladů). Pokud by ale odhadl výši příliš vysoko, z pohledu úspěchu ve 

věci by byl poměrně úspěšný a poměrně neúspěšný. Nebylo by tedy spravedlivé, aby žalobce 

úmyslně podceňoval výši svého nároku jen proto, aby poté nemusel hradit náklady řízení. Tento 

závěr tedy sice přímo nevyplývá ze zákona, ale je potvrzen jak autory zákona, tak i 

v komentářové literatuře. 

Dále také schází § 143 o.s.ř. Toto ustanovení nový CSP nepřijal z praktického důvodu. 

K situacím, kdy žalovaný, který neměl úspěch ve věci, svým chováním nezavdal příčinu 

k podání návrhu na zahájení řízení, prakticky nedocházelo.
104

 

Slovenský CSP v ustanovení § 256 dále umožňuje, aby v případě, že účastník procesně 

zaviní zastavení řízení, soud přizná náhradu nákladů protistraně. Obdobné vyplývá z ustanovení 

§ 146 odst. 2 o.s.ř. Podobně jako v české úpravě se tedy vychází z procesního zavinění. 

Ve slovenské úpravě ale schází druhá věta § 146 odst. 2 o.s.ř., dle které byl-li pro chování 

žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit 

náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení). Absenci tohoto zákonného ustanovení řeší 

judikatura slovenských soudů. Dle nálezu Ústavného súdu SR z 20. března 2018, sp. zn. II. ÚS 

569/2017 není důvodu neaplikovat ustálenou judikaturu. Fakticky tak toto ustanovení zůstává 

beze změny. 

Další viditelnou odlišností je chybějící úprava náhrady nákladů v případě, že řízení 

skončilo smírem a nebylo v něm ujednáno o náhradě nákladů (§ 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). Dle 

názoru vysloveného v komentáři připadají v úvahu dvě možnosti.
105

 Buď soud pro chybějící 

ujednání o nákladech řízení celou dohodu o smíru neschválí, anebo soud ex officio rozhodne 

o náhradě nákladů řízení dle obsahu spisu, přičemž bude postupovat dle zásady úspěchu. 

Komentář pragmaticky preferuje první řešení, kdy shledává, že to řešení pro soudy praktičtější. 

Ještě připomínám, že dle české úpravy (§146 odst. 1 písm. a) o.s.ř.) nemá v takovém případě 

žádný z účastníků právo na náhradu nákladů. Je tedy patrné, že náhrada nákladů při skončení 

řízení smírem může být teoreticky řešena mnoha způsoby. 
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Závěr 

Tato diplomová práce pojednává o nákladech civilního soudního řízení. Cílem této práce 

bylo poskytnout komplexní popis zvolené problematiky a současně důkladně zanalyzovat 

jednotlivá zákonná ustanovení z pohledu judikatury a odborné literatury. V důsledku takto 

provedené analýzy jednotlivých ustanovení se místy objevily některé zajímavé otázky, které 

jsem se za pomocí literatury či judikatury pokusil odpovědět a argumentačně podložit. Do práce 

je rovněž zařazena právní komparace, jejímž cílem bylo porovnat vybrané odlišnosti mezi 

českou a slovenskou úpravou nákladů řízení.  

Práce je členěna do 5 kapitol. V první kapitole jsem se věnoval vymezení konkrétních 

nákladů řízení. Členění této kapitoly proto odpovídá výčtu zákonného ustanovení § 137 odst. 1 

o.s.ř. Za zásadní jsem považoval definovat samotný pojem nákladů řízení, kolem kterého je tato 

práce vystavěna. Náklady řízení se rozumí náklady, které vznikají v bezprostřední spojitosti 

se soudním řízením v důsledku uplatňování nebo bránění účastníkova práva. Bližší pozornost 

jsem v první kapitole věnoval především úpravě soudního poplatku a odměně za zastupování. 

U soudního poplatku jsem se také zaměřil na související institut, a to osvobození od soudního 

poplatku. V kapitole věnované odměně za zastupování jsem se především zaměřil na odměnu, 

která náleží advokátům. Důležitým poznatkem, který vyplývá ze zákonné úpravy, je totiž 

skutečnost, že právo na náhradu za právní zastoupení vzniká pouze za zastupování advokátem, 

notářem v rozsahu jeho oprávnění a patentovým zástupcem v rozsahu jeho oprávnění. Odměna 

za zastupování jinou osobou (např. obecným zmocněncem) není předmětem nákladů řízení, byť 

byla skutečně zaplacena. Při psaní této kapitoly jsem také věnoval pozornost zásadní judikatuře 

Ústavního a Nejvyššího soudu. Důvodem mi v tomto ohledu bylo především zrušení vyhlášky č. 

484/2000 Sb. (též známá jako přísudková vyhláška), dle níž se v řízení postupovalo při určování 

náhrady nákladů řízení za zastupování advokátem. Význam judikatury Nejvyššího soudu v této 

věci byl totiž zcela zásadní, neboť Ministerstvo spravedlnosti do dnešního dne novou vyhlášku, 

která by upravovala náhrady za zastupování advokátem, nevydalo. Soudní praxe proto dovodila, 

že při stanovení náhrady nákladů za zastupování se použije advokátní tarif, předpis, který z 

povahy věci spíše definuje náležitosti vztahu klient - advokát. Jak se ale s odstupem času 

ukázalo, přiznávání náhrady za právní zastoupení advokátem je i díky přijaté judikatuře NS 

nadále poměrně funkční. 

Po vymezení základních nákladů řízení jsem v kapitolách 2 a 3 přistoupil k placení a 

náhradě nákladů řízení. U placení nákladů řízení jsem se mimo jiné zabýval pluralitou účastníků 

či případy, kdy náklady řízení platí stát. U náhrady nákladů řízení jsem pozornost věnoval 

především zásadě úspěchu ve věci a zásadě zavinění. Zásada úspěchu ve věci je vyjádřena 
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v ustanovení § 142 o.s.ř., z něhož lze dovodit několik základních případů, jak se může zásada 

úspěchu ve věci projevit. Účastník může mít úspěch věci zcela, pouze zčásti nebo pouze z části, 

kdy částečný neúspěch se týkal jen poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši 

plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Přítomna je také zásada zavinění, která 

vyplývá především z ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř., § 147 o.s.ř. a § 148 odst. 2 o.s.ř. Dle zásady 

zavinění je povinen hradit náklady ten, kdo je zavinil. Zásada zavinění, na rozdíl od zásady 

úspěchu ve věci, se může uplatnit jak v řízení sporném, tak nesporném. 

U třetí kapitoly věnované náhradě nákladů jsem si v Úvodu vytyčil popsat nejen základní 

pravidla, která jsou klíčová pro rozhodování o náhradě nákladů, ale také se věnovat některým 

problematickým ustanovením, kterými se zabývala judikatura nebo odborná právní veřejnost. 

Pozornost jsem věnoval např. otázce, zda matematický postup při určování výše náhrady nákladů 

při poměrném úspěchu účastníka, který dnes bez výjimky používají všechny soudy, musí být 

jediný možný. Ze zákona totiž přesný postup výpočtu nevyplývá. Proto jsem rozpracoval další 

dva možné výpočty a pokusil se zhodnotit, který z nich je z pohledu přiznání náhrady nákladů při 

poměrném úspěchu nejspravedlivější. Zvláštní pozornost jsem věnoval také předžalobní výzvě 

nebo náhradě nákladů při zastavení řízení. 

Tématem čtvrté kapitoly bylo rozhodnutí o nákladech řízení. Popsán byl proces 

rozhodování u soudů prvního stupně. Ve své práci jsem se nezabýval rozhodováním o nákladech 

v rámci opravných prostředků.  

V páté kapitole této práce jsem částečně opustil prostředí českého právního řádu a 

provedl právní komparaci se slovenskou úpravou nákladů řízení. Tato právní komparace se 

zaměřila na vybrané odlišnosti, které jsem při studiu shledal za zajímavé a pro tuto práci 

podnětné. Smyslem komparace nebylo provést srovnání veškeré právní úpravy nákladů řízení v 

ČR a na Slovensku. Domnívám se, že tato právní komparace poukázala na to, že i zemi, která má 

velice podobný právní systém, lze pojmout oblast nákladů řízení i odlišně. 

Obecně lze shledat, že slovenská úprava nákladů řízení je pojata poměrně stručně, 

na první pohled je z ní patrný požadavek o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy. Nezřídka 

tak při srovnání s českým o.s.ř. nemalé části úpravy schází. Závisí případ od případu, někdy je 

úprava vynechána proto, že již tak vyplývá z jiných ustanovení, resp. z principů a hodnot, na 

nichž je CSP vystavěn. Někdy je ale úprava vynechána bez náhrady. V takovém případě se 

ukazuje jako klíčová judikatura slovenských soudů, a to i přesto, že se zpravidla jedná o 

judikaturu k předchozímu OSP. Zcela odlišná je pak úprava rozhodování o nákladech řízení, 

která je vystavěna na dvoufázovém principu. 
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Domnívám se, že provedená právní komparace může být také použitelná pro případné 

úvahy nad tím, jak a zda případně českou úpravu změnit. Tato otázka, ač se tímto tématem má 

práce primárně nezabývá, může být přínosná např. v diskusi o připracovaném civilním řádu 

soudním, tedy novém procesně právním kodexu. V této souvislosti připomínám, že jsem v páté 

kapitole provedl kratší komparaci ohledně rozhodování o nákladech řízení dle věcného záměru 

civilního řádu soudního a dle současné české a slovenské úpravy. Zmiňovaný věcný záměr 

civilního řádu soudního byl Ministerstvem spravedlnosti představen v listopadu 2017. Slovenská 

úprava nákladů sporného řízení vychází od 1. července 2016 z nového zákona (CSP). Důvodem, 

který vedl slovenského zákonodárce mimo jiné ke změně procesně právního kodexu, byla snaha 

o celkové zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy. Zájem o zpřehlednění právní úpravy 

civilního soudního řízení mají jistě i autoři připravovaného civilního řádu soudního. Domnívám 

se, že relativně nový slovenský CSP tak může posloužit i jako inspirace pro českého 

zákonodárce. Zda jako inspirace, jak zákon pojmout, nebo naopak jako inspirace, čemu se 

v zákoně vyvarovat, ukáže až první znění návrhu zákona, které se v současné době připravuje. 
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Náklady civilního soudního řízení 

 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou nákladů civilního soudního řízení. Cílem 

práce bylo poskytnout základní uvedení do problematiky nákladů řízení a následně na základě 

poznatků takto nabytých posoudit některé zajímavé aspekty, které úprava nákladů řízení nabízí. 

Práce rovněž obsahuje právní komparaci kratšího rozsahu, v níž je srovnáno několik odlišností, 

které vyplývají z porovnání české a slovenské úpravy nákladů řízení. 

V první kapitole jsou v práci vymezeny konkrétní náklady řízení. Tato kapitola se dělí na 

7 dílčích podkapitol, které se detailněji zabývají jednotlivými náklady řízení tak, jak jsou 

vyčteny v ustanovení § 137 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení se rozumí náklady, které vznikají 

v bezprostřední spojitosti se soudním řízením v důsledku uplatňování nebo bránění účastníkova 

práva. Zásadním faktorem pro posouzení, zda vynaložené náklady v rámci soudního řízení jsou 

náklady řízení ve smyslu § 137 o.s.ř., je také hledisko účelnosti. Bližší pozornost je v této 

kapitole věnována úpravě soudního poplatku a odměně za zastupování. 

Předmětem kapitol 2 a 3 je placení a náhrada nákladů řízení. U placení nákladů řízení se 

autor mimo jiné zabývá pluralitou účastníků či případy, kdy náklady řízení platí stát. U náhrady 

nákladů byly rozebrány projevy zásad úspěchu ve věci a zavinění v úpravě o.s.ř.  Autor se také 

věnoval některým vybraným problémům, které vznikají u náhrady nákladů řízení. Namátkou 

otázce, zda matematický postup při určování výše náhrady nákladů při poměrném úspěchu 

účastníka, který dnes bez výjimky používají všechny soudy, musí být jediný možný. 

V navazující 4. kapitole zaměřené na rozhodnutí o náhradě nákladů byly popsány 

náležitosti takového rozhodnutí. 

Závěrečná kapitola je zaměřena na srovnání vybraných odlišností české a slovenské 

právní úpravy nákladů řízení. Důvodem pro krátké srovnání nákladů řízení v ČR a na Slovensku 

bylo především přijetí právního předpisu, který nově na Slovensku upravuje občanské soudní 

řízení.  
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Costs of civil proceedings 

 

Abstract 

 

The diploma thesis addresses the issue of costs of civil proceedings. The aim of the thesis 

is to provide a basic introduction to the issue of the costs of the proceedings and subsequently, 

on the basis of the knowledge gained in this way, to examine aspects that the legislation on the 

costs of civil proceedings. The diploma thesis also contains a short comparison of selected 

differences between Czech and Slovak legislation on the costs of civil proceedings. 

The first chapter defines the specific costs of civil proceedings. The chapter is divided 

into 7 sub-chapters, which deal in more detail with the individual costs of civil proceedings, as 

they are stated in the provision of Section 137 of the Czech Civil Procedure Code. The costs of 

civil proceedings are the costs incurred in the connection with legal proceedings as a result of the 

application of the subjective right of the party. An essential factor of the costs of civil 

proceedings is also a matter of effectiveness. The first chapter is focused mostly on the 

legislation of the court fees and the reward for legal representation. 

Chapters 2 and 3 cover the issue of payment and reimbursement of costs of civil 

proceedings. In the chapter on payment of costs of civil proceedings, the author deals, among 

other things, with a plurality of participants or cases where the costs are paid by the state. In the 

chapter on reimbursement of civil proceedings costs, the principles of success in the matter and 

principle of fault were discussed. The author has also dealt with some of the selected problems 

that arise in the reimbursement of costs of civil proceedings. For example, the question of 

whether the mathematical procedure for determining the amount of the reimbursement of the 

costs, with the relative success of the participant, which is now used by all courts without 

exception, must be the only possible one. 

In the 4th chapter on the decision on the reimbursement of cost civil proceedings, the 

details of such a decision were described. 

The final chapter is focused on comparing selected differences between the Czech and 

Slovak legislation on costs of civil proceedings. The reason for a short comparison of the costs of 

civil proceedings was primarily the adoption of a legal regulation which is newly applied to civil 

proceedings in Slovakia. 

 

Key words: Costs of civil proceedings, Reimbursement of the civil proceedings costs, Decision 

on the reimbursement of the civil proceedings costs 

 


