
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je podat ucelený výklad o problematice náhrady nákladů 

řízení v nalézacím a exekučním řízení. Přestože se podle některých názorů jedná pouze 

o podružnou součást civilního procesu, pro samotné účastníky řízení tomu tak jistě není.  

Jedná se o téma velice aktuální a zajímavé, které v posledních letech prochází 

bouřlivým vývojem. 

 Práce je členěna na úvod, tři hlavní části a závěr. Úvod je věnován zejména 

vymezení cílů diplomové práce a zájmu odborné i laické veřejnosti o problematiku 

náhrady nákladů řízení. 

 V první části se práce zabývá obecnou charakteristikou institutu nákladů řízení 

a definuje základní pojmy vztahující se k této problematice. Následně jsou popsány 

jednotlivé druhy nákladů řízení a jejich právní úprava. 

  Druhá část práce je zaměřena na náhradu nákladů nalézacího řízení. Nejprve je 

výklad věnován obecným pravidlům obsaženým v občanském soudním řádu, která 

vycházejí zejména ze zásady úspěchu ve věci a ze zásady zavinění. Popsány jsou však 

také všechny výjimky, které tyto zásady doplňují. Druhá část se dále zabývá účelností 

vynaložených nákladů, instituty předžalobní výzvy, moderačního práva a také 

rozhodnutím o náhradě nákladů řízení. Následně je pojednáno o speciální úpravě 

náhrady nákladů řízení obsažené v zákoně o zvláštních řízeních soudních 

a rovněž o problematice opravných prostředků. 

 Ve třetí části se práce věnuje náhradě nákladů vykonávacího řízení. S ohledem 

na dvoukolejnost české právní úpravy je tato část rozdělena na kapitolu o náhradě 

nákladů výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu a kapitolu o náhradě 

nákladů exekučního řízení podle exekučního řádu. V obou těchto kapitolách jsou 

nejprve rozebrány specifické druhy nákladů řízení a následně též pravidla pro jejich 

placení a náhradu. Výklad je zaměřen zejména na druhy nákladů exekuce a na náhradu 

nákladů bezvýsledné exekuce. 

 Závěr obsahuje shrnutí celé problematiky a úvahy o možných změnách právní 

úpravy. 
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