
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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