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1. Úvod 

 

 Otázka odměny advokáta a zejména její přiznávání v rámci náhrady nákladů 

řízení budí v současnosti nejen v právním světě bouřlivou diskuzi. Zvláště komentovaná 

je problematika náhrady nákladů řízení, mezi něž odměna zástupců patří, v tzv. 

bagatelních sporech, tedy sporech o zaplacení částky do deseti tisíce korun českých. 

Právní úprava této oblasti je v nevděčné pozici zejména kvůli skutečnosti, že tvorba 

právních norem je silně ovlivněna i jinými vědními obory – hlavně ekonomií 

a sociologií, přičemž každé z těchto odvětví s sebou přináší do problematiky své 

legitimní teorie a postřehy. Práci normotvůrcům a osobám následně tyto normy 

aplikující nepřispívají ani vnější vlivy jako je místy přímo bulvární medializace případů 

masového využívání právní úpravy inkasními agenturami či vliv subjektů zaujatých v 

této problematice na tvorbu právních pravidel. 

 Oblast přiznávání náhrady nákladů řízení obecně dlouho stála na okraji 

pozornosti odborných i laických zájmů co se týče potřeby se k této tématice jakkoli 

detailně vyjadřovat. V návaznosti na různé společenské jevy, z nichž ty nejvýznamnější 

autor uvede v příslušné pasáži zabývající se vývojem přiznávání tzv. přísudků, 

odehrávající se v nedávné minulosti, se však toto téma dostalo do popředí zájmů. To vše 

navzdory mnohým hlasům z právnické obce apelující na fakt, že nynější situace není 

vlastně vůbec problematická či že zde jsou témata, jejichž řešení je mnohem potřebnější 

a aktuálnější. Lví podíl na zmíněné "sledovanosti" kauzy má bezpochyby skutečnost, 

že stále více osob se setkává s praxí vymáhání pohledávek přímo a nikoli pouze 

z doslechu či v teoretické rovině. Bohužel právní praxe je natolik rozmanitá, že vytvořit 

komplexní a spravedlivou právní úpravu není zdaleka tak jednoduché. 

 Tato práce si v návaznosti na poukázanou složitost kauzy klade za cíl provést 

čtenáře současnou právní úpravou týkající se zejména výše, sjednávání a přiznávání 

odměny advokáta za zastupování v civilním řízení spolu s jejími případnými 

zvláštnostmi právě v případech sporů o částky nepřesahujících 10 000,- Kč. V rámci 

této práce bude obsažen též popis vývoje přiznávání náhrady nákladů řízení 

v bagatelních sporech ze strany nejen obecných soudů ale i Ústavního soudu, 

což pomůže pochopit myšlenkové postupy a snad i aktuální postoj zmíněných orgánů 

veřejné moci. Právě Ústavní soud byl i v nedávné minulosti vybízen stěžovateli k řešení 
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celé škály případů, jež přinesla rozmanitá praxe vymáhání pohledávek všeho druhu 

a výše.  

 Náš právní řád ovšem nezná advokáty jako jediné právem dovolené zástupce 

účastníků civilního řízení a obsahem této práce bude též krátké srovnání charakteru 

a právní úpravy odměny ostatních zástupců – notářů, patentových zástupců a obecných 

zmocněnců. Závěrem autor rovněž představí čtenářům, jaké řešení v otázce přiznávání 

náhrady nákladů řízení zvolily zahraniční úpravy zemí českému právnímu řádu blízké, 

mezi něž patří právní řády našich geografických sousedů, totiž Spolkové republiky 

Německa a Slovenské republiky. 

 

2. Odměna za zastupování advokátem 

 

2.1. Historie odměny za zastupování 

 

 Advokacie jakožto činnost poskytování právních rad a pomoci se rozvíjela 

prakticky od stejného momentu, kdy společnost dosáhla určitého stupně vývoje práva 

a řízení o sporech se staly běžněji dostupnou věcí. Ve starověkém Římě například 

existovali právníci, jejichž specializací bylo připravovat podklady pro soudní pře, 

žalovat a později i zastupovat účastníky sporu (agere) 1 . Určitou zajímavostí je, že 

v období republiky bylo vykonávání právnických profesí čestnou službou, za kterou 

nenáležela nároková odměna, nýbrž toliko tzv. honorarium, což byly dobrovolně 

poskytované dary jakožto poděkování či kompenzace stráveného času a prostředků 

právníků. 2  Nárok na odměnu za právní pomoc a zastupování přineslo až období 

císařství, současně však tehdejší právní úprava přinesla její první regulaci. 

Například odměna nesměla být vázána na vítězství ve sporu a v případě přijetí odměny 

vyšší než 10 000 sesterciů se vystavoval její recipient trestnímu postihu. 

 Na našem území lze z dochovaných zdrojů zjistit, že ve středověku byly součástí 

soudního procesu řečníci a poručníci pře, kteří vykonávali pomoc jako odborníci, ačkoli 

                                                           
1 BĚLOVSKÝ, Petr. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-

246-0975-4, str. 12-14 
2 tamtéž, str. 36 
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jimi nemuseli být výlučně osoby s právnickým vzděláním.3 Tyto osoby byly předchůdci 

moderního pojetí advokacie, jelikož za své profesionální služby již pobírali odměnu, 

která byla v různých obdobích upravována různými právními předpisy.4 

 Dějiny moderního (formálního) pojetí advokacie na našem území sahají až do 

roku 1615, kdy byl usnesením generálního sněmu zemí Koruny české přijat první 

advokátní řád, který mimo jiné upravoval odměnu členů advokátního stavu. V době 

pobělohorské se profesionální advokacie zachovala, měnila se však její podoba 

(zavedení písemného procesu, profesionalizace podmínkou vysokoškolského právního 

vzdělání, později i spojené s nutností praxe a složení zkoušky) a přístup k ní 

(potvrzován princip numerus clausus, omezení konání advokátních zkoušek, jmenování 

ze strany Nejvyššího soudu). V roce 1849 pak byla provizorním advokátním řádem 

svěřena část samosprávných pravomocí zřízeným advokátním komorám. 5  Zákonem 

č. 96/1868 ř. z., advokátním řádem, byla advokacie přeměněna do dnešní podoby, 

tj. jakožto svobodného povolání s vlastní profesní samosprávou. V souvislosti s 

novelizací advokátních předpisů byl následně v roce 1890 přijat advokátní tarif, který 

již v prvním paragrafu obsahoval zásadu subsidiarity použití zákonných pravidel vůči 

dohodě o odměně mezi advokátem a klientem a zásadu účelnosti provedených úkonů 

zkoumanou ze strany soudu. Částka za jeden úkon právní služby se určovala podle dvou 

kritérií – místa výkonu advokacie (rozděleno na 3 třídy) a osobu, která úkon vykonala 

(sám advokát, kandidát advokáta či zmocněnec).6 

 Poslední zmíněný advokátní řád byl po vzniku Československé republiky 

recipován zpět do našeho právního řádu a zůstal v novelizované podobě zachován až do 

přijetí zákona č. 114/1951 Sb., zákona o advokacii. Tento předpis, vydaný již v období 

komunismu, notně otřásl charakterem advokacie, když zavedl tzv. advokátní poradny, 
                                                           
3 BALÍK, Stanislav. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Plzeň: Západočeská univerzita, 1998. 

ISBN 80-7082-398-4, s. 19 
4 např. Pavel Kristián z Koldína v Právech městských království českého a markrabství moravského z 

roku 1579 stanovoval maximální výši odměny za zastupování ve sporu ve výši 2,5 kopy grošů českých za 

každých 100 grošů hodnoty sporu, maximálně však 25 kop grošů odměny. Dále například existovali tzv. 

Jorgeltníci, kteří za sjednanou paušální odměnu zastupovali samotná města či některé další osoby. 
5 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes: vybrané texty z dějin a současnosti advokacie. Dobrá Voda: 

A. Čeněk, 2000. ISBN 80-902627-7-5, str. 41 
6 Nařízení ministeria práv ze dne 25. června 1890, č. 129/1890 ř. z., jímž na základě zákona, daného dne 

26. března 1890 (Z. Ř. č. 58) se tarif pro výkony advokátů a jich kanceláří v tomto zákoně jmenované. 

Tradice advokacie v českých zemích: (vybrané právní předpisy o advokacii z let 1868-1948). Praha: 

Česká advokátní komora, 1995, str. 49 
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socialistické organizace poskytující právní služby orgánům státní správy, občanům 

a jiným společenským organizacím. Nutno podotknout, že v rámci této éry 

se uvolňovaly i podmínky pro výkon advokacie, v důsledku čehož upadala kvalita 

poskytovaných právních služeb. Odměnu za poskytnutou právní pomoc pak inkasovaly 

právě tyto advokátní poradny (či krajské sdružení advokátů) a příjem jejich 

zaměstnanců (advokátů) měl v gesci ministr spravedlnosti. Soukromý výkon advokacie 

byl zakázán, stejně jako výdělečné poskytování právní pomoci.7 Úprava poskytování 

odměny byla zachována i v pozdějších zákonech o advokacii z let 1963 a 1975.8 

 Po Sametové revoluci se úprava výkonu advokacie jakožto svobodného povolání 

poskytované znovu navrátila do českého řádu9, a to včetně úpravy poskytování odměny 

upravené ve vyhlášce č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků 

za poskytování právní pomoci. Úprava nově vniklého povolání, totiž komerčních 

právníků, by se dala považovat za raritní, vytvářela dvoukolejnost ve vymezení osob 

oprávněných k poskytování služeb právní pomoci. Základní rozdíl mezi advokáty 

a komerčními právníky byl ten, že advokát mohl poskytovat právní služby všem, bez 

rozdílu na povahu poskytovaných služeb či postavení mandanta, kdežto komerční 

právník byl oprávněn poskytovat právní pomoc pouze fyzickým a právnickým osobám 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.10  Tato dvoukolejnost byla definitivně 

odstraněna z našeho právního řádu současným zákonem o advokacii z roku 1996. 

 

2.2. Obecný rámec současné právní úpravy 

 

 Existenci nároku advokáta na odměnu za výkon jeho činnosti, právní pomoci, 

lze dovodit již z několika ustanovení Listiny základních práv a svobod. Předně jde 

o článek 26 odst. 3 zaručující právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací, 

případně dle prvního odstavce citovaného článku i provozováním jiné hospodářské 

činnosti. Touto jinou hospodářskou činností se myslí zejména výkon svobodných 

povolání mezi které advokacie patří. Při této příležitosti je vhodné vymezit i rozdílnost 

                                                           
7 ustanovení §§ 1, 6, 18, 31 zákona č. 114/1951 Sb., o advokacii 
8 ustanovení § 4 zákona České národní rady č. 57/1963 Sb., zákon o advokacii a § 11 zákona č. 118/1975 

Sb., o advokacii 
9 zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii 
10  ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi 

poskytované 



9 
 

institutů odměny advokáta a náhradu nákladů na odměnu za zastupování. Nárok na 

zaplacení odměny vzniká přímo advokátovi na základě smluvního ujednání, případně 

na základě právního předpisu, tj. je hmotně-právním nárokem, a to vůči jeho klientovi, 

přičemž odměnou může být advokát ohodnocen i za právní pomoc nespojenou 

se zastupováním v soudním řízení. Na druhé straně náhrada nákladů řízení mezi 

než odměna advokáta patří, je procesním institutem a nárok na její zaplacení vzniká 

v důsledku rozhodnutí soudu účastníkovi občanského soudního řízení vůči jeho druhé, 

zpravidla neúspěšné, straně. Náhrada nákladů řízení má tak z ústavněprávního hlediska 

též oporu v článku 36 Listiny vymezující základní zásady spravedlivého procesu.11 

 Na zákonné úrovni je úprava obsažena takřka ve všech druzích procesních 

předpisů. S ohledem na specializaci této diplomové práce se omezíme pouze 

na předpisy upravující procesní stránku civilních řízení. Jako základní právní předpis 

lze bezpochyby označit zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, obsahující obecnou 

úpravu řízení v soukromoprávních věcech. Jádro úpravy nákladů řízení a jejich náhrady 

obsahuje jeho třetí hlava třetí části zmíněného zákona. Podrobnější rozbor vymezených 

a jiných souvisejících ustanovení jsou předmětem především bodu 4 této práce.  

 Mezi další předpisy upravující procesní právní normy spadající pod předmět této 

práce lze označit zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. První jmenovaný 

zákon upravuje obsahově velice širokou úpravu zvláštních soudních řízení, který 

upravuje v ustanovení § 23 obecně náhradu nákladů řízení, která je vyloučena vyjma 

odůvodněných okolností případu v řízeních statusových ve věcech manželských 

a partnerských a v řízeních, které lze zahájit ex offo. U jednotlivých řízeních je možné 

najít fragmenty dalších speciálních úprav nákladů řízení a jejich náhrady.12 Z hlediska 

stanovení či náhrady odměny advokáta je však jejich význam marginální. Zákon 

o zvláštních řízeních soudních též ve svém § 1 odst. 3 upravuje subsidiární použití 

                                                           
11 Ustálená 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), jejichž součástí je princip rovnosti účastníků řízení, resp. princip kontradiktornosti 

řízení."; viz např. nálezy ÚS sp. zn. I.ÚS 2569/07 ze dne 23. 10. 2008 (N 181/51 SbNU 235, sp. zn. IV. 

ÚS 310/05 ze dne 26. 9. 2005 (N 180/38 SbNU 443), sp. zn. IV. ÚS 748/05 ze dne 12. 7. 2006 (N 135/42 

SbNU 83) aj. 
12 viz např. ustanovení § 43 v úpravě řízení o svéprávnosti, § 74 v řízení ve věcech vyslovení přípustnosti 

převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu aj. 
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občanského soudního řádu v případech, kdy z povahy jednotlivých ustanovení 

speciálního zákona neplyne něco jiného. 

 Zákon o zápisech do veřejných rejstříků lze považovat za soukromoprávní 

procesní předpis především z hlediska materie úpravy, tj. procesu vzniku, změn 

a zániku osob soukromého práva v odpovídajících veřejných rejstřících předvídanými 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Bez významu též není to, že historicky 

byla úprava zápisu do veřejných rejstříků přímo součástí občanského soudního řádu.13 

V tomto zákoně však logicky s ohledem na povahu a předmět řízení úprava náhrady 

nákladů řízení chybí, přičemž úprava v občanském soudním řádu nelze užít 

ani subsidiárně.14 

 Klíčovými předpisem vzhledem ke stanovení výše odměny advokáta a obecně 

nároku na odměnu za právní služby je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a jeho 

prováděcí předpisy. V ustanovení § 22 odst. 1 zákona o advokacii se stanovuje, že 

výkon advokacie je zpravidla úplatný. Užitý termín "zpravidla" znamená, že v 

odůvodněných případech může advokát poskytnout právní pomoc i bezúplatně. 

Odstavec třetí stejného paragrafu pak obsahuje zmocňovací ustanovení, na základě 

kterého je Ministerstvo spravedlnosti povinno vydat po předchozím vyjádření Česká 

advokátní komory vyhlášku, ve které stanoví způsob určení odměny a náhrad advokátů 

při poskytování právních služeb. Touto vyhláškou je vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. 

 Konečně jsou z důvodu povinného členství v profesní samosprávné organizaci, 

České advokátní komoře, závazné pro každého advokáta též statutární předpisy ČAK 

a rozhodnutí jejich orgánů, zejména její etický kodex. 

 

  

                                                           
13  Dříve byly zápisy do obchodního rejstříku upraveny v ustanovení § 200a ař §200de občanského 

soudního řádu. 
14 Náhrada nákladů řízení v o.s.ř. předpokládá kontradiktorní proces, kterým řízení ve všech veřejných 

rejstříků není. 
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2.3. Zvláštní případy poskytování právní pomoci bez 

nároku na odměnu 

 

 V rozporu s obecným pravidlem o úplatnosti výkonu advokacie se v našem 

právním řádu objevují i případy, kdy nárok na odměnu advokátů se posuzuje odlišně 

od obecné úpravy, například situace, kdy advokáti poskytují právní pomoc bezplatně. 

Bezplatná právní pomoc se realizuje buď dobrovolně, z vlastního rozhodnutí advokáta 

poskytnout právní pomoc zvýhodněně, nebo v rámci struktur České advokátní komory. 

Dodejme, že zvýhodněné či bezplatné poskytování právní pomoci předvídá i zákon 

o advokacii, když užívá v ustanovení § 22 odst.1 spojení "zpravidla za úplatu". 

 V prvním uvedeném případě může jít o formu propagace či dobročinnosti 

advokáta, který by se rozhodl poskytovat v některých případech své služby výhodněji. 

Pokud by tak advokát činil pravidelně vystavoval by se riziku postihu ze strany ČAK 

či jiných orgánů veřejné moci v souvislosti s nekalosoutěžním charakterem takového 

jednání. 

 Druhým výše zmíněným případem je poskytování právní pomoci ze strany 

České advokátní komory. Ta v jednotlivých regionech republiky například organizuje 

bezplatné právní poradny, kde jsou zájemcům na žádost poskytovány zcela základní 

právní rady a posouzení věci. Dalším případem možného poskytnutí bezplatné 

či zvýhodněné právní pomoci ze strany ČAK je institut určení advokáta, jenž je obsažen 

v ustanovení § 18 odst. 2 zákona o advokacii. V rámci tohoto institutu může osoba 

požádat ČAK pokud kumulativně (i) nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta 

soudem, (ii) této osobě již odmítli poskytnout právní služby nejméně dva advokáti a 

(iii) její zastoupení advokátem je v dané věci nezbytně nutné. Pokud chce žadatel, aby 

mu určený advokát poskytl právní pomoc za zvýhodněných podmínek, musí k žádosti 

připojit formulářové prohlášení o svých příjmových, majetkových a sociálních 

poměrech. O přidělení advokáta rozhoduje pobočka České advokátní komory sídlící 

v Brně ve správním řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o povinnosti 

vybraného advokáta poskytnout žadateli právní pomoc za případně dalších v rozhodnutí 

uvedených podmínek. Toto rozhodnutí je pro advokáty závazné z titulu jejich 

povinného členství v ČAK a podrobení se jejím předpisům. V případě, kdy je 

v rozhodnutí stanovena povinnost poskytnout právní pomoc za zvýhodněných cenových 



12 
 

podmínek, nebude advokátovi nad rámec přiznaného zaplacena odměna vůbec. 

Jistou kompenzací je v takové situaci možnost žádosti o příspěvek na částečné pokrytí 

nákladů poskytované ze strany ČAK. 

 

2.4. Odměna advokáta v praxi a další náhradové složky v 

rámci poskytování právní pomoci 

 

 Jak již bylo výše uvedeno, výkon advokacie se děje zpravidla za úplatu, ačkoli 

právní úprava nestanovuje na žádném místě její minimální výši. Stanovit odměnu jde 

v zásadě dvojím způsobem, a to konkrétně určením podle právního předpisu či jejím 

sjednáním. 

 Odměna je hmotněprávní nárok na zaplacení za službu právní pomoci. 

Nárok na zaplacení odměny podléhá obecné občanskoprávní promlčecí době, přičemž 

ta počíná zpravidla splněním závazku poskytnutí služby či odstoupením od smlouvy, 

na základě které advokát právní službu měl činit.15 Okamžik počátku běhu promlčecí 

doby tak nemusí nutně splývat s okamžikem splatnosti závazku. 16  Advokát 

je v souvislosti se sjednáváním a jinými úkony omezen více než při ostatních 

soukromoprávních nárocích, například odměnu nemůže jednostranně započíst oproti 

částce, kterou má povinnost vyplatit klientovi z advokátní úschovy.17  

 Vedle nároku na zaplacení odměny má advokát dále nárok na částku připadající 

na daň z přidané hodnoty, pokud je jejím plátcem, náhradu hotových výdajů opět včetně 

případné daně z přidané hodnoty, dále náhradu za zmeškaný čas a další náhrady nákladů 

spojené s činnostmi, k jejichž poskytování je advokát oprávněn na základě zvláštních 

zákonů. 

 Nárok na daň z přidané hodnoty má advokát, který je registrován k takové dani, 

resp. je k takové dani registrován jeho zaměstnavatel podle ustanovení § 23a zákona 

o advokacii. K prokázání nároku je třeba soudu či jinému orgánu veřejné moci předložit 

osvědčení o registraci k DPH. Daň z přidané hodnoty se v takovém případě počítá nejen 

                                                           
15 viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 4319/2011, ze dne 30. 10. 2012 
16 CELERÝN, Jakub. Konečně jasno v otázce počátku běhu promlčecí doby u pohledávek bez sjednané 

splatnosti. In: Epravo.cz [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/konecne-jasno-v-otazce-pocatku-behu-promlceci-doby-u-pohledavek-

bez-sjednane-splatnosti-93078.html 
17 viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 69Co 178/2014, ze dne 19. 6. 2014 
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z odměny za zastupování či obecně za právní službu, ale i za hotové výdaje vzniklé 

v souvislosti s právní službou, které nepodléhají osvobození z takové daně.18  

 Tím se plynule dostáváme k další složce, jejichž náhrada advokátům náleží. 

Hotové výdaje jsou výdaji skutečně vynaloženými v souvislosti s plněním právní 

pomoci. Ustanovení § 13 advokátního tarifu demonstrativně uvádí, že mezi ně patří 

již zmíněné soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační 

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

Náhrada těchto výdajů je v prvé řadě ponechána na domluvě advokáta s klientem, 

přičemž v případě jejího neuzavření platí, že pro vnitrostátní poštovné, místní hovorné 

a přepravné činí částku 300,- Kč za každý úkon právní služby, respektive částku 

100,- Kč v řízeních uvedených v ustanovení § 14b odst. 1 a 2 advokátního tarifu 

do okamžiku podání návrhu na zahájení řízení. V případě ostatních hotových výdajů 

činí rozhodnou částku pro náhradu výše skutečně vynaložených prostředků na jejich 

obstarání. 

 V následujícím ustanovení § 14 advokátního tarifu je upravena dále náhrada 

za zmeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby. Úprava tohoto institutu 

sleduje jistou kompenzaci času stráveného na cestách či při jednáních, které neproběhly 

řádně ze stanovených důvodů. Hlavní podmínka vzniku nároku na náhradu zmeškaného 

času je ta, že advokát nemá za stejné časové období nárok na odměnu z úkon právní 

služby. Co se týče výši náhrady, tak přednost opět dostává smluvní ujednání, přičemž 

při jeho absenci platí částka ve výši 100,- Kč za každou započatou půlhodinu 

stanovených situací. 

 Konečně posledním možným nárokem na náhradu výdajů advokáta souvisejí 

s poskytováním služeb na základě zvláštních zákonů. V našem právním řádu je takovou 

službou zejména legalizace, neboli úřední ověření, podpisu osoby na základě zákona 

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu a o změně některých zákonů. 

 

 

                                                           
18 Hotovými výdaji, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty jsou typicky soudní či správní 

poplatky (viz a contrario § 2 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty či shodně pokyn Ministerstva 

financí č. D-247) 
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 Sjednávání, vyčíslování a nakládání s nárokem na odměnu za právní službu 

je též častým předmětem kárných řízení České advokátní komory. Z této skutečnosti 

vyplývá řada rozhodnutí kárné komise ČAK, která se zabývají právě činnostmi 

spojenými s odměnou advokáta a její náhradou. Advokát se dopustí kárného porušení 

například tím, že klientovi nevydá doklady a vyúčtování hotových výdajů a odměny 

(1-2/74 Sbírky rozhodnutí kárné komise ČAK), neinformuje řádně klienta o stavu jeho 

věci a nevyhoví jeho žádosti o vydání dokladů a o vyúčtování (12/68 Sbírky), neuzavře 

dohodu o smluvní odměně a neinformuje řádně klienta o předpokládané výši 

mimosoudní odměny a následně předloží vyúčtování mimosoudní odměny bez uvedení 

tarifní hodnoty a specifikace úkonů právní služby, a to přestože byl klientem o řádné 

zdůvodnění způsobu výpočtu odměny požádán (11/68 Sbírky) či tím, že poruší 

povinnost podle zákona č. 254/2004 Sb. převzetím nadlimitní částky v hotovosti 

(7-8/75 Sbírky). 

 

2.5. Smluvní odměna advokáta 

 

 Odměna za poskytování právních služeb se sjednává typicky v situaci, kdy 

se klient obrátí na advokáta s žádostí o poskytnutí takových služeb. Uzavřená smlouva 

zpravidla funguje na principu příkazu 19 , ve které se advokát zaváže podle pokynů 

klienta zařídit věc či vykonat jinou odbornou činnost, za což mu příkazce poskytne 

odměnu. Základními předpisy regulujícími výši a proces sjednávání odměny jsou 

především vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů 

a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a usnesení 

předsednictva ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky 

a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex). Žádný předpis nestanovuje 

povinnost sjednat smlouvu o poskytnutí právních služeb či dohodu o výši odměny 

advokáta písemně. V advokátním tarifu nalezneme úpravu smluvní odměny převážně 

v ustanovení §§ 3 až 5, kde se stanovuje, že ujednání o odměně má být stanoveno 

konkrétní částkou či má být alespoň sjednán způsob jejího následného určení. 

Následujícím ustanovením je stanoven určitý korektiv maximální výše odměny, když 

platí, že "(S)mluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru 

                                                           
19 Příkaz je upraven v §§ 1569 a násl. občanského zákoníku 
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k hodnotě a složitosti věci". Z uvedeného tak vyplývá, že maximální výše odměny není 

sjednaná určitou hodnotou či jejím poměrem k věci, ale obecným odkazem na uvedená 

kritéria. Toto poněkud vágní ustanovení je dále konkretizováno v článku 10 odst. 3 

etického kodexu, kde je obsažen demonstrativní výčet okolností, podle kterých 

se přiměřenost odměny advokáta posuzuje. Uvedenými kritérii jsou například 

vyjednávací schopnosti a možnosti klienta a advokáta, speciální znalosti advokáta, jeho 

zkušenosti či jeho pověst, dále povaha a doba dřívější spolupráce advokáta s klientem 

či pravděpodobnost situace, že advokát bude kvůli převzetí věci klienta muset 

odmítnout převzetí jiných věcí. Advokát má dále dle odstavce 6 stejného článku zákaz 

uzavřít s klientem smlouvu, podle které by plnění klienta bylo nevýhodné, přičemž 

zároveň stanovuje výjimku z tohoto pravidla vázanou na kumulativní splnění písemné 

formy smlouvy a poskytnutí možnosti poradit se o smlouvě s jiným, nezávislým 

advokátem. 

 Etický kodex ve zmiňovaném článku 10 normuje i povinnosti advokáta spojené 

s vyjednáváním o odměně, kdy advokát je především pravdivě informovat 

o očekávaném rozsahu svých výkonů či vést přiměřené záznamy o svých výkonech pro 

klienta. Porušením etického kodexu se advokát vystavuje kárnému postihu ze strany 

České advokátní komory. 

 Mezi způsoby předvídané výše uvedenými předpisy patří odměna (i) časová, 

(ii) paušální, popřípadě (iii) za vyřízení věci, (iv) úkonová, (v) podílová či (vi) odměna 

v závislosti na výsledku. Díky zásadě smluvní volnosti je samozřejmě možné sjednat 

odměnu i jiným způsobem či je různě kombinovat, přičemž advokát musí být obezřetný, 

aby neporušoval jiné povinnosti stanovené právními či stavovskými předpisy. 

 Ad i - Časová odměna spočívá v dohodě klienta a advokáta na výši odměny 

za určitou vykonanou dobu (zpravidla hodinu, ale čím dál častěji se lze setkat 

s časovými jednotkami menšími, dokonce i minutovými). Dle ustanovení § 4 

advokátního tarifu náleží v případě absence odlišného ujednání odměna za každou 

započatou sjednanou časovou jednotku, přičemž při vyúčtování odměny je advokát 

povinen předložit i časový výkaz právních služeb. V případě, kdy advokát v rámci 

smlouvy obsahující ujednání o časové odměně provede odhad celkové výše odměny, 

je v případě podstatného překročení tohoto odhadu o této skutečnosti vyrozumět svého 
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klienta pod sankcí ztráty nároku na část odměny, která překročila advokátem 

predikovanou výši. 

 Ad ii a iii - Užití paušální odměny případně odměny za vyřízení věci lze dovodit 

z dikce ustanovení § 3 advokátního tarifu, který hovoří o sjednání "částky, za níž bude 

právní služba poskytnuta". Paušální odměna se pak od odměny za vyřízení věci odlišuje 

tím, že vykazuje určitou periodicitu, kdežto odměna za vyřízení věci může ze své 

povahy jednorázová, ačkoli se samozřejmě může poskytovat též opakovaně. 

 Ad iv - Východisko pro úkonovou odměnu je totožné jako v předchozím 

případě, na rozdíl od odměn popsaných v bodu ii se však klient zaváže zaplatit 

advokátovi předem stanovenou částku za jednotlivý úkon právní služby, například 

sepsání opravného prostředku. 

 Ad v a vi - podílová odměna a odměna v závislosti na výsledku (zpravidla 

sporu) jsou odměny, které se určují procentně (podílem) na hodnotě věci, práva 

či výsledku sporu. Obecně je připouští etický kodex v článku 10 odstavci 5, kde 

se výslovně opakuje požadavek, aby taková odměna pořád splňovala zásadu 

přiměřenosti, přičemž zároveň stanoví, že odměna v závislosti na výsledku věci 

zpravidla nelze považovat za přiměřenou, pokud její podíl na tomto výsledku činí více 

než 25 %. Za domovinou způsobu určení odměny pactum de quota litis, jak zní latinské 

označení odměny v závislosti na výsledku je možné považovat Spojené státy americké, 

kde se tento typ odměny hojně využívá, zvláště v řízeních o přiznání různých druhů 

odškodnění újmy. Naopak v některých zemích evropského kontinentu je tento 

typ odměny zakázán či považován za nemravný nebo neetický. 20  Zajímavostí je, že 

v Kodexu chování advokátů Evropských společenství, konkrétně v jeho článku 3.3. 

je stanoveno, je zakázáno využívat této formy sjednání odměny. Naše národní 

a evropská úprava přesto spolu nutně nekoliduje, když podle článku 1.5. evropského 

kodexu se tento užije při přeshraničních činnostech v rámci Evropské unie či 

Evropského hospodářského prostoru. Sluší se závěrem dodat, že podstata této dohody s 

advokátem má zpravidla za výhodu to, že v případě neúspěchu klienta tento nezaplatí 

advokátovi nic, respektive mu nahradí pouze související hotové výdaje. 

 

                                                           
20  např. ve Francouzské republice (art. 10 Loi du 31 décembre 1971, L. no 71-1130) či Švédském 

království (bod 4.2.1. Code of Professional Conduct for Members of the Swedish Bar Association) 
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 Advokát je též oprávněn sjednat si s klientem zaplacení zálohy na jeho odměnu. 

Pro posuzování výše zálohy se dle článku 10 etického kodexu přihlíží nejen k celkové 

výši samotné odměny, ale i k výši potřebných hotových výdajů. Nesložením 

požadované zálohy se podle ustanovení § 20 odst. 3 zákona o advokacii dává 

advokátovi možnost vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb. Vzhledem 

k charakteru poskytnuté zálohy je v případě dřívějšího skončení předvídané spolupráce 

advokáta a klienta možné ze strany klienta požadovat část zálohy od advokáta zpět. 

 Jak již bylo řečeno, požadavek přiměřenosti sjednané odměny advokáta 

je obsažen ve stavovském předpisu, který není obecně závazný a jako takový upravuje 

pouze práva a povinnosti advokáta vůči ČAK. Z uvedeného by šlo dovodit, že porušení 

stavovského předpisu spočívajícího ve sjednání nepřiměřeně vysoké odměny 

za zastupování však nemá vliv na hmotněprávní nárok na zaplacení takto sjednané 

odměny. Tento názor však modifikoval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 19.6.2003, 

č.j. 33 Odo 506/2001-115, kde zároveň uvedl, že rozpor s ustanovením stavovského 

předpisu představuje jedno z kritérií při posuzování případné nemravnosti smluvního 

ujednání a může tak zakládat neplatnost podle ustanovení § 39 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku. Sluší se podotknout, že podle současné úpravy obsažené 

v ustanovení § 580 odst. 1 občanského zákoníku je za (relativně) neplatné též 

považováno právní jednání učiněné v rozporu s dobrými mravy. 

 

2.6. Mimosmluvní odměna 

 

 Z požadavku úplatnosti advokátní profese je zřejmé, že musí existovat způsob 

určení odměny v případech, kdy smlouva dle předchozího bodu nebyla z nějakých 

důvodů sjednána. Mimosmluvní odměna je ke odměně smluvní subsidiární, což vyplývá 

z ustanovení § 1 odst. 1 advokátního tarifu. Mimosmluvní odměna je též stanovována 

v případě, kdy byl advokát ustanovený soudem. Materie mimosmluvní odměny 

je upravena převážně v druhém oddíle druhé části advokátního tarifu. V minulosti 

existovala ještě speciální úprava upravující stanovení a přiznávání mimosmluvní 

odměny v rámci občanského soudního řízení ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti 

č. 484/2000 Sb., o níž bude krátce pojednáno níže v bodě 6.2. této práce, nyní se však 
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používají ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně i v případě náhrady 

odměny advokáta jakožto nákladů řízení z důvodu zrušení zmíněné vyhlášky. 

 Výše mimosmluvní odměny se stanovení násobkem stanovené odměny za jeden 

úkon právní služby a počtem těchto úkonů, přičemž advokátní tarif dále podrobně 

specifikuje obě části výpočtu. 

 Minimální odměna za jeden úkon právní služby činí obecně nejméně 300,- Kč 

s výjimkou úpravy tzv. formulářových žalob, jejichž úprava je komplexně popsána 

a okomentována v bodě 6.4. této práce. Odměna za jeden úkon právní služby se zvyšuje 

v návaznosti na tzv. tarifní hodnotu věci, přičemž není přímo stanovena její maximální 

výše, a to z důvodu výskytu pohyblivé složky odměny u věcí s tarifní hodnotou 

od 10 000,- Kč výše. Tarifní hodnota zpravidla odpovídá ceně věci či práva, a to v době 

započetí úkonu právní služby, přičemž právní úprava myslí i na plnění opakující se či 

spojení více řízení do jednoho. 21  Pro účely předmětů právních služeb, které jsou 

nejednoznačně či obtížně peněžně ocenitelné, kterými jsou například věci z oblasti 

rodinného práva (vyjma například výživného), ve věcech osobnostních práv či 

v trestním či správním řízení je stanovena tarifní hodnota určitou částkou, ze které 

se pak již standardně zjistí hodnota jednoho úkony právní služby. Tarifní hodnota se 

může v průběhu času poskytování právní služby měnit a je vždy nutno posuzovat přesný 

okamžik její změny, jelikož od tohoto momentu se zákonitě musí změnit i hodnota 

následujících úkonů právní služby. V občanském řízení se jako okamžik změny tarifní 

hodnoty musí brát například vydání usnesení o částečném zastavení řízení.22 

 Advokátní tarif též upravuje, jaké činnosti jsou považovány za úkony právní 

služby, přičemž v ustanovení § 11 diferencuje relativně snazší úkony jakými jsou 

například jednoduchá výzva k plnění, účast na jednání konaném za účelem vyhlášení 

rozhodnutí, ale též návrh na předběžné opatření po zahájení řízení či sepsání odvolání 

proti nemeritornímu rozhodnutí, od úkonů "obtížnějších". Mezi standardní úkony řadí 

advokátní tarif například písemné podání ve věci samé, porada s klientem přesahující 

jednu hodinu či sepsání listiny o právním jednání. V případě, kdy se bude jednat o úkon 

neodpovídající jejich doslovnému výčtu, podřadí se takový úkon v souladu 

                                                           
21 Ustanovení § 8 advokátního tarifu 
22  Žalobce sice prvotně stanovuje předmět řízení čistě svou dispozicí, po zahájení řízení ovšem o 

předmětu řízení rozhoduje výlučně soud, přičemž usnesení o částečném zastavení řízení je rozhodnutím, 

kterým soud teprve po nabytí právní moci mění specifikaci předmětu řízení. 
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s ustanovením § 11 odst. 3 pod úkon jeho povahou a charakteru nejbližšímu. 

Paušalizující úprava samozřejmě vždy nebude postihovat spravedlivě jednotlivé druhy 

úkonů či konkrétní úkony v rámci jednoho druhu úkonu, nicméně vzhledem 

k preferované možnosti sjednání smluvní odměny lze považovat úpravu advokátního 

tarifu, minimálně ve věcech nesouvisejících se soudním řízením, za dostatečně 

vyhovující.  

 Pro úplnost dodejme, že advokátní tarif zná též institut zvýšení či snížení 

mimosmluvní odměny, které je podmíněno splněním kritéria mimořádné obtížnosti 

právní služby (například při užití cizího práva či jazyku) v případě zvýšení či vykonání 

společných úkonů při zastupování vícera osob v případě snížení odměny.  

 Závěrem se sluší upozornit i na skutečnost, že ačkoli se to na první pohled 

nezdá, ve spoustě případů je částka smluvené odměny nižší než by tomu bylo v případě 

odměny mimosmluvní. Pro příklad si vezměme třeba případ vypořádání společného 

jmění manželů. Advokáti si v takových případech stanovují odměnu převážně smluvně 

a ačkoli tato částka nemusí být nijak nízká, stanovení mimosmluvní odměny, tzn. při 

vypočtení hodnoty věcí náležejících do společného jmění (např. rodinný dům, auto 

a jiné) a odpovídajícího počtu úkonů, však může nabýt přímo závratných výšin. 

 

3. Placení odměny za zastupování a hotových výdajů 

 

  Před započetím úvah nad náhradou odměny za zastupování a ostatních nákladů 

řízení je tyto náklady nejprve vynaložit. Zásady a pravidla placení nákladů řízení 

obsahuje občanský soudní řád v ustanoveních § 140 a § 141. Základním pravidlem 

obsaženým v ustanovení § 140 o.s.ř. je, že účastník řízení platí náklady řízení, které 

vznikly jemu osobně nebo jeho zástupci. V případě kumulace účastníků na některé 

procesní straně jsou tito podle stejného ustanovení povinni platit náklady podle poměru 

účastenství na věci, jinak rovným dílem. V případě nerozlučných účastníků jsou tito 

povinni platit náklady řízení společně a nerozdílně, což plně koresponduje 

s charakterem jejich účastenství.23 

                                                           
23 Občanský soudní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony. ISBN 

978-80-7400-506-0 k ustanovení § 91 odst. 2 



20 
 

 Uvedené základní pravidlo je projevem tzv. zájmové zásady, podle níž účastník 

v zájmu vylepšení svého postavení, tj. svém zájmu, vynakládá určité prostředky. 

Z uvedené zásady mimo jiné vyplývá, že odměnu za zastupování advokátovi hradí 

zpravidla zastoupený klient, přičemž případná smluvená výše odměny nehraje roli 

v případném jejím nahrazení. 

 Poněkud složitější situace nastává v případě advokáta ustanoveného jako 

zástupce či opatrovníka účastníka řízení. Institut ustanovení advokáta sleduje předně 

zájem na to, aby se osobám v řízeních neděla bezdůvodná újma díky jejich nemožnosti 

či neschopnosti se plně bránit či brát o svá práva. Stát tím přebírá roli garanta práva 

na spravedlivý proces a je tak i v jeho zájmu ustanovit prostřednictvím rozhodnutí 

soudu advokáta zástupcem či opatrovníkem účastníka. Do jisté míry se tak dá shrnout, 

že stát je též advokátův klient, z čehož vyvěrá pravidlo obsažené v ustanovení § 140 

odst. 2 o.s.ř. Podle něho ustanovenému advokátovi platí odměnu a jeho hotové výdaje 

stát, a to ve výši stanovené předpisem o mimosmluvní odměně advokáta. V minulosti 

i v současné době není otázka přiznávání palmáre ustanoveného advokáta neobvyklým 

jevem v předmětu rozhodnutí soudů nejvyšších stupňů. 

 

4. Náhrada odměny za zastupování a hotových výdajů 

 

 Odměna za zastupování patří mezi náklady řízení podle ustanovení § 137 o.s.ř., 

kde je v demonstrativním výčtu výslovně uvedena. Pro přiznání její náhrady tak platí 

stejná (obecná) pravidla jako pro náhradu ostatních nákladů řízení. 

 Náhrada nákladů řízení oproti jejich faktickému placení plní funkci určité 

kompenzace úspěšného účastníka řízení a do jisté míry též prevence, když naopak 

z ekonomického hlediska zabraňuje průtahům řízení či dokonce sudičství, tedy zjevně 

bezdůvodnému či šikanóznímu souzení. Je to vlastně zadostiučinění za to, že se úspěšný 

účastník musel se svým oprávněným nárokem obrátit až na soud, aby vydal závazné 

a hlavně vymahatelné rozhodnutí. Bez tohoto institutu by bylo časté, že by se subjektům 

ekonomicky nevyplatilo domáhat se svých práv, díky čemuž by v krajním případě 

mohlo docházet k bezpráví. 
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 Náhrada nákladů řízení je čistě procesním pojmem a případný nárok na náhradu 

nákladů vzniká na základě pravomocného výroku soudu, který stanoví povinnost 

některého účastníka k jejímu zaplacení. Takové rozhodnutí má konstitutivní povahu24 

a vychází z kogentních ustanovení občanského soudního řádu obsažených v §§ 142-150 

zákona. 

 

4.1. Obecné zásady pro přiznání nákladů řízení 

 

4.1.1. Zásada úspěchu ve věci 

 

 Základní zásadou ovládající náhradu nákladů řízení včetně odměny je zásada 

úspěchu ve věci, podle které plně úspěšnému účastníkovi přizná soud náhradu nákladů 

potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva. Účelně vynaložené náklady 

samozřejmě nahradí úspěšnému účastníkovi ten neúspěšný. V případě pouze částečného 

úspěchu soud zpravidla stanoví náhradu poměrem úspěchu ve věci, případně vysloví, že 

žádný z účastníků řízení nemá na náhradu nákladů nárok. Účastníkovi, které byl 

úspěšný z větší části se pak stanoví náhrada podle zásady, že neúspěch jednoho 

účastníka je úspěchem druhého. To zabraňuje vzájemnému placení příslušné části 

náhrady nákladů řízení, když soud od procentuálního úspěchu úspěšnějšího účastníka 

odečte procentní úspěch účastníka méně úspěšného.  

 Situace se lehce komplikuje v případě kumulace účastníků či kumulace 

uplatněných nároků. V prvním případě musíme nejprve soud musí posoudit, 

zda účastníci na stejné procesní straně tvoří nerozlučné společenství podle ustanovení 

§ 92 o.s.ř. či nikoli. Povinnost nebo oprávnění platit náhradu nákladů řízení tak záleží 

na posouzení řešeného závazku vymezujícího předmět sporu z pohledu hmotného 

práva.25 V případě dílčího závazku jsou tak neúspěšní účastníci povinni platit náklady 

řízení či jejich náhradu podle poměru jejich podílu na věci, naopak při solidárním 

závazku jsou účastníci povinni k placení společně a nerozdílně a oprávnění tak mohou 

požadovat plnou náhradu po kterémkoli z nich. V případě úspěchu ve sporu s pasivní 

kumulací účastníků platí pravidlo, že se každému z oprávněných hradí plná výše účelně 

                                                           
24 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.9.2007 
25 V současné době upraveny obecné zásady v ustanovení §§ 1868-1878 občanského zákoníku 
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vynaložených nákladů. Toto pravidlo se na první pohled může zdát přísné, na druhou 

stranu kompenzuje fakt, že žalobce by v případě úspěchu získal proti každému z nich 

exekuční titul. V souvislosti s odměnou za zastupování je vhodné připomenout, 

že advokátní tarif upravuje ve svém § 12 odst. 4 redukci výše mimosoudní odměny 

o 20 % v případě, že advokát zastupuje více účastníků ve stejném řízení. Uvedené 

zásady se uplatňují i v řízeních s účastní vedlejšího účastníka, který zásadně sdílí osud 

strany, na jejíž podporu vystupuje. 

 Při kumulaci nároků by měl soud vyhodnotit úspěch v každém uplatněném 

nároku a nikoli určit poměr úspěchu z jednoho "sloučeného" nároku. 26  Zajímavou 

otázkou je kumulace "hlavního" předmětu sporu a jeho příslušenství, například úroků 

z prodlení. Úroky i úroky z prodlení jsou bezpochyby schopné být samostatným 

předmětem řízení, problém však nastává, pokud je chceme přesně vyčíslit při částečném 

přiznání, jelikož ač spadají pod žalobcem vymezený předmět řízení, nezřídka kdy jsou 

vymezeny neurčitě (úroky se zpravidla nárokují "do zaplacení"). V tomto případě 

nesouhlasím s názorem JUDr. Luboše Chalupy27 , který ze systematického výkladu 

dovozuje, že při rozhodování o přiznání náhrady nákladů řízení se k úrokům z prodlení 

nepřihlíží. Tento závěr pokládá za logický zřejmě z povahy úroků z prodlení jako 

pohledávky akcesorické a sankční povahy, přičemž v případě (částečného) neúspěchu 

ve vymáhání požadované pohledávky se stejným poměrem krátí i úspěšnost vymožení 

požadovaných úroků z prodlení. Hlavním argumentem proti tomuto přístupu 

je skutečnost, že příslušenství pohledávky zpravidla činí z vůle žalobce část předmětu 

řízení, o kterém soud musí rozhodnout.28 Dalším důvodem pro zkoumání úspěšnosti 

přiznání příslušenství shledávám v tom, že příslušenství pohledávky lze sjednat 

či alespoň smluvně modifikovat a jejich ujednání tak podléhá i přezkumu z hlediska 

jeho platnosti. Pokud tak žalovaný úspěšně prokáže neplatnost sjednání úroků (např. 

pro rozpor s dobrými mravy), zkrátí úspěšnost žalobce v této části předmětu sporu 

odlišně od "hlavního" předmětu řízení.  

                                                           
26 viz nález ÚS sp. zn. I. ÚS 2717/08 (N 175/58 SbNU 529) ze dne 30.8.2010; srovnej s ŠKÁROVÁ, 

Marta a Alena WINTEROVÁ. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2003, s. 

315, nebo  PUTNA, M., DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, str. 979–980. 
27 CHALUPA, Luboš. Náklady řízení a příslušenství pohledávky nebo práva. Právní rádce, 2005/9, s. 22 
28 shodně též nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2717/08 (N 175/58 SbNU 529), ze dne 30.08.2010 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
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 Konečně ustanovení § 142 odst. 3 obsahuje diskreční oprávnění soudu k přiznání 

plné náhrady nákladů řízení, ačkoli účastník nebyl v řízení plně úspěšný. 

Takové rozhodnutí závisí pouze na vůli soudu a uplatňuje se v případech, kdy účastník 

měl v řízení neúspěch pouze v nepatrné části či záviselo-li rozhodnutí o výši plnění 

na znaleckém posudku. 

 Druhá zmíněná situace zabraňuje stavu zbytnému podhodnocování nejasných 

pohledávek ze strany jednotlivých žalobců. 29  Nebýt tohoto pravidla, tak by mohlo 

docházet k situaci, kdy žalobci pod hrozbou případného hrazení náhrady nákladů řízení 

spekulují nad konečnou úvahou soudu a záměrně snižují požadovanou částku. Takový 

postup komplikující zkoumání uplatněné pohledávky by byl vzhledem k akcesorické 

povaze nákladů řízení nežádaný. 

 Občanský soudní řád v ustanoveních § 143 modifikuje zásadu úspěchu ve věci, 

když stanovují, že neúspěšný žalovaný má nárok na náhradu nákladů proti žalobci, 

jestliže svým chováním nezvadal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení. Z hypotézy 

právní normy se jednoznačně stanovuje, že žalovaný musí být ve sporu neúspěšný, 

což je logické, jelikož úspěšnému žalovanému je přiznávána náhrada nákladů 

již ustanovením § 142 o.s.ř. Dotčené ustanovení cílí na situace, kdy je po byť úspěšně 

žalované osobě nespravedlivé požadovat navíc hrazení náhrady nákladů řízení. Odborná 

literatura řadí mezi příklady řízení, ve kterých se uplatní toto zmírňovací pravidlo, 

například řízení proti držiteli věci, který je v dobré víře, jelikož jak žalobce, skutečný 

vlastník věci nemá jinou možnost než žalovat držitele, jež se cítí být oprávněně 

vlastníkem taktéž.30 Mezi další řízení lze zařadit též uplatnění nároku při věřitelově 

prodlení či nároků, ke kterým nebyl dlužník ani hmotněprávně vyzván 31  nebo 

při některých případech iudicia duplex. Podle judikatury nižších soudů lze mezi taková 

řízení zahrnout i excindační žaloby.32 

 

 

                                                           
29 např. v řízeních o náhradu nemajetkové újmy či řízení s plněním závislým na znaleckém uvážení 
30 Občanský soudní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony. ISBN 

978-80-7400-506-0, str. 502-503 
31 k rozdílům ohledně hmotněprávní výzvy a výzvy podle ustanovení § 142a o.s.ř.: DOSTÁL, Jiří. Výzva 

k plnění vs. předžalobní výzva dle §142a občanského soudního řádu. In: , In: Epravo.cz [online]. [cit. 

2016-09-24]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/vyzva-k-plneni-vs-predzalobni-vyzva-dle-

142a-obcanskeho-soudniho-radu-96532.html 
32 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 40 Co 1590/2004 ze dne 21.1.2005 
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4.1.2. Zásada zavinění (separace nákladů) 

 

 Separace nákladů řízení neboli zásada zavinění se vztahuje na situace, kdy je na 

základě diskrečního rozhodnutí soudu účastník (nebo zástupce) povinen zaplatit 

náhradu nákladů řízení, který by bez jejich zavinění nebo bez náhody jim přihodilé 

vůbec nevznikly a to za podmínky, že jsou tyto náklady oddělitelné od ostatních. 

Osobou povinnou k nahrazení takto vzniklých nákladů může být podle ustanovení § 147 

odst. 2 o.s.ř. v případě jejich zavinění (náhoda nyní nestačí) i svědkové, znalci, 

tlumočníci a další uvedené.  

 Příkladů hodných aplikace tohoto ustanovení je mnoho, je však vždy důležité 

k nim přistupovat s ohledem na okolnosti konkrétní situace. V souvislosti s odměnou 

advokáta budou přicházet v úvahu zejména situace, kdy se advokát dostavil na soudní 

jednání, které bylo zmařeno a následně odročeno z důvodu nedostavení se řádně 

předvolané druhé strany, nemožnosti provedením zásadního důkazu, seznámení se 

s krátce před jednáním zaslaným podáním nebo v případě, kdy žalovanému vznikly 

náklady s odměnou advokáta za úkony, jichž se šlo vyvarovat včasným zpětvzetím 

návrhu z důvodu jeho následného zaplacení.33 

 O náhradě zaviněných nákladů řízení je zpravidla rozhodnuto ihned po jejich 

vzniku (respektive po zjištění, že náklady spadají pod hypotézu příslušných ustanovení), 

a tedy i bez ohledu na úspěch ve věci. Tento postup má převážně výchovný a 

preventivní charakter, ale důvodem uplatnění je i skutečnost, že v některých řízeních 

nebo způsobech jeho skončení není nikdo povinen hradit náhradu nákladů řízení. 

 Svým charakterem do této části patří i náhrada nákladů řízení při odmítnutí 

návrhu na zahájení řízení podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. Soud odmítne návrh na 

zahájen řízení z taxativně stanoveních důvodů, které zpravidla kopírují důvody 

nemožnosti projednání návrhu z důvodu neodstranitelných či přes výzvu 

neodstraněných podmínek řízení. Žalobce (navrhovatel) v takových případech 

má povinnost nahradit náklady všem ostatním účastníkům řízení. 

 

 

                                                           
33 viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.9.1995, sp. zn. 2 Cmo 373/95 



25 
 

 Mezi další zásady náhrady nákladů řízení se řadí i zásada uhrazovací a zásada 

účelnosti. Druhou zmíněnou zásadou se zabývají následující kapitoly 4.2. a 4.3. této 

práce. Zásada uhrazovací, někdy též zvaná jako zásada reálnosti, neznamená nic jiného, 

než že se rozhoduje o náhradě nákladů, které byly skutečně ve sporu vynaloženy.34 

 

4.1.3. Případy obecného nepřiznávání nákladů řízení 

 

 Ačkoli je dle ustáleného názoru Ústavního soudu náhrada nákladů řízení 

integrální civilního procesu, neznamená to, že se uplatní ve všech typech 

občanskoprávních řízení. Z důvodu povahy některých řízení se v některých případech 

rozhodl učinit výjimku ze shora uvedených zásad. Takovou výjimku je možné nalézt 

v ustanovení § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve kterém 

je otočen obecný princip přiznávání náhrady nákladů, tzn., že náhrada nákladů se 

v řízeních, které je možné zahájit i bez návrhu či v řízeních ve statusových věcech 

manželských a partnerských se účastníkům nepřiznává s výjimkou případů, 

kdy okolnosti případu odůvodňují její přiznání. Mezi takové okolnosti můžeme určitě 

zařadit svévolné či zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Ve zbytku je s přihlédnutím 

ke specifické povaze řízení upravených zmíněným zákonem použitelná úprava přiznání 

náhrady nákladů řízení obsažená v občanském soudním řádu.35 

 Dalším případem, kdy se obecně nepřiznává náhrada nákladů řízení je uzavření 

soudního smíru36 (platí obdobně pro dohodu o předmětu řízení podle ustanovení § 10 

zákona o zvláštních řízeních soudních) pokud účastníci smíru neupraví svoje práva 

a povinnosti týkající se náhrady nákladů. Pokud ujednání o náhradě nákladů řízení 

je součástí smíru či dohody o předmětu řízení, je tímto ujednáním soud do jisté mír 

vázán v tom smyslu, že ho sám svou činností nemůže změnit, soudní smír by mohl 

jedině za stanovených podmínek neschválit.37  

 

 

                                                           
34 BÍLÝ, Martin. Subjekty náhrady nákladů řízení, Právní rozhledy 9/2010, str. 308 
35 Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-297-7, str. 47-49 
36 ustanovení § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř. 
37 ustanovení § 99 odst. 2 věta za středníkem o.s.ř. 
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4.1.4. Náhrada nákladů řízení při zastavení řízení 

 

 Zastavení řízení je způsob skončení řízení vydáním nemeritorního rozhodnutí 

(usnesení) a nastává v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro vedení řízení nebo 

z důvodu dispozičního úkonu žalobce - zpětvzetí žaloby. Obecné pravidlo je obsaženo 

v ustanovení § 146 odst. 1 písm c) o.s.ř., které stanoví, že v případě zastavení řízení 

nemá právo na náhradu nákladů žádný z účastníků. Hned následující odstavec 

citovaného zákona však obsahuje lex specialis k dříve uvedenému ustanovení, který 

postihuje povinností náhrady nákladů řízení účastníka, který zavinil zastavení řízení pro 

případy nenaplnění všech podmínek řízení. Zároveň je ve stejném ustanovení upraven 

případ zastavení řízení z důvodu zpětvzetí důvodně podané žaloby pro chování 

žalovaného (či jiné osoby). Typicky je chováním žalovaného rozuměno zaplacení 

pohledávky či jiné splnění vymáhané povinnosti.  

 Naopak zavinění nelze spatřovat v případě zastavení sporu z důvodu smrti 

účastníka. V takovém případě se jedná o řízení obsažená v ustanovení § 107 odst. 5 

občanského soudního řádu. Jestliže jiná osoba fakticky zavinila smrt účastníka (třetí 

osoba nebo i jiný účastník), i tak je nutno odlišovat procesní zavinění od dalších důvodů 

– i zde by důvodem zastavení bylo odpadnutí podmínky řízení – existenci účastníka, 

bez ohledu na to, proč a jak k němu došlo.38 

 Pro úplnost dodejme, že při částečném zastavení, soud zpravidla nerozhoduje 

o náhradě nákladů řízení, což je logické z toho důvodu, že soud v té chvíli ještě nemůže 

zhodnotit v jakém poměru byl který účastník úspěšný. Zajímavá je otázka výpočtu 

náhrady nákladů při částečném zastavění řízení. Žalobce sice na začátku vymezuje 

předmět sporu sám, nicméně v jeho průběhu již potřebuje ke změně předmětu řízení 

osvědčení soudu v podobě jeho rozhodnutí. Z toho lze usuzovat, že předmět řízení 

se mění až právní mocí usnesení o částečném zastavení řízení a teprve tak od této chvíle 

je možné a správné upravit výpočet zbývajících právních úkonů ve věci podle nové výše 

předmětu plnění. 

 

                                                           
38 BÍLÝ, Martin. Subjekty náhrady nákladů řízení, Právní rozhledy 9/2010, str. 308 
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4.2. Účelnost odměny za zastupování osob s právnickým 

vzděláním 

 

 Poměrně nenápadnou částí obecného ustanovení o přiznávání náhrady nákladů 

řízení, totiž slovem "účelný", je občanským soudním řádem vyslovena zásada účelnosti 

náhrady nákladů. Ta má za účel zabránit vynakládat nesouvisející či zjevně nedůvodné 

úkony v řízení. Soudní praxe přezkumu náhrady nákladů řízení z hlediska jejich 

účelnosti a efektivity se datuje již od začátku milénia, když již v rozhodnutí vydaným 

dne 18.10.2001 v řízení sp. zn. 10 Co 610/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem jako 

soud odvolací potvrdil přiznání náhradu nákladů řízení advokátovi, který se ve sporu 

o zaplacení odměny za právní služby nechal zastupovat jiným advokátem, přičemž 

názory odvolatele (žalovaného), že advokátovi jakožto osobě s právnickým vzděláním 

nenáleží přiznání náhrady nákladů za zastoupení jiným advokátem. Krajský soud 

v rozhodnutí přitakal úspěšnému advokátovi v názoru, že pro vhodnost a účelnost 

zastoupení může hrát roli nejen právní vzdělání, ale též právní specializace nebo časové 

hledisko řešení případu. Tento názor se posléze uplatnil i na ústavní úrovni, kdy Ústavní 

soud v průběhu času opakovaně dovodil účelnost zastoupení advokátů39, exekutorů40, 

insolvenčních správců41 či advokátních kanceláří42. Pojítkem všech těchto rozhodnutí 

byla konstrukce podle které prostřednictvím pojmu "účelný" v ustanovení § 142 odst. 1 

o.s.ř. se účastníci řízení chrání před náhradou nákladů nesouvisejících s řízením 

či náklady nadbytečnými nebo nadměrnými. Naopak prostřednictvím požadavku 

účelnosti nelze "vymezovat kategorii subjektů, která by tak z hlediska právního 

                                                           
39 viz rozhodnutí ÚS sp. zn. II. ÚS 187/06 (N 99/45 SbNU 397) ze dne 19. června 2007, sp. zn. II. ÚS 

2257/08 ze dne 7.7.2009, sp. zn. I. ÚS 3819/13 ze dne 25.3.2014 a IV. ÚS 1674/14 ze dne 23.9.2014 
40 viz nález ÚS sp. zn. III. ÚS 3000/11 (N 6/64 SbNU 61) ze dne 10.1.2012; v této věci šlo o zneužití 

práva na právní pomoc ze strany exekutora, který si nárokoval náhradu za zastupování větší, než z 

provedených důkazů vyplývalo. Obecně však Ústavní soud náklady na zastoupení exekutora advokátem 

za neúčelné neshledal. 
41 viz usnesení Vrchní soud v Praze č.j. 101 VSPH 209/2014-25 ze dne 4.6.2014; v tomto rozhodnutí se 

řešilo zastoupení insolvenčního správce v incidenčním sporu, přičemž bylo konstatováno, že účast 

insolvenčního správce v incidenčních sporech, kde se vyskytuje jako žalovaný není výkonem funkce 

insolvenčního správce, tudíž mu nelze upírat či omezovat ho v možnosti nechat se zastoupit advokátem. 
42 usnesení ÚS sp. zn. III. ÚS 2939/14 ze dne 9.12.2014; v tomto řízení šlo o uplatnění nároku z porušení 

smluvního ujednání o zákazu výkonu účetního poradenství pro klienty advokátní kanceláře napřímo ze 

strany daňového poradce. Advokátní kancelář v tomto sporu zastupovala dle vyjádření stěžovatelky 

"advokátka, která s ní trvale spolupracuje (na internetové stránce vedlejší účastnice je uvedena jako 

součást vedení advokátní kanceláře), v důsledku čehož na ni třeba nahlížet jako na osobu, která je v 

podstatě součásti závodu". Ústavní soud konstatoval, že zaměření právnické osoby jako advokátní 

kanceláře nemá automaticky vliv na posouzení neúčelnosti vynaložených nákladů na odměnu zástupce. 
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zastoupení měla odlišné postavení, a tak jí de facto její právo upírat a z hlediska 

ostatních ji diskriminovat. Účastníka nelze sankcionovat tím, že mu nebude přiznána 

část nákladů odpovídající výši odměny advokáta s tím, že se mohl bránit sám". 

Nepřiznáním náhrady nákladů řízení by tak byl porušen článek 37 odst. 2 Listiny. 

Ústavní soud konstatoval, že právo na právní pomoc je garantováno každému 

bez ohledu na stupeň či formu dosaženého vzdělání, a to i v bagatelních sporech, 

a související náklady na zastoupení jsou tak zpravidla účelně vynaložené. To vše platí 

dle ÚS v kautelách případů zneužívání práva, kdy účastník chce volbou právního 

zástupce působit druhému účastníkovi škodu.43 Jistým excesem v tomto názoru se tak 

jeví usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 3759/13, kde Ústavní 

soud shledal za ústavně konformní postup odvolacího soudu, který advokátovi nepřiznal 

náhradu právě z titulu příslušnosti k jeho profesnímu stavu, z které jednoznačně vyplývá 

schopnost se kvalifikovaně hájit sám. 

 Ohledně účelnosti vynaložených nákladů na zastoupení notářů či soudců 

advokáty v současné době neexistuje žádné rozhodnutí, avšak podle Pavlíčka44 lze na ně 

vztáhnout stejné závěry jako na advokáty. K tomu lze jen dodat, že účelnost poskytnuté 

odměny advokátovi je podpořena též možným užším záběrem právních služeb 

poskytovaných notáři, kteří tak nemusejí mít nutně stejně obsáhlou praxi jako advokáti. 

Soudci sice též skládají justiční zkoušku složenou z různých právních oborů, zpravidla 

se však v rámci soudu, u kterého působí, specializují na některé typy případů více. 

Obdobně lze na věc nahlížet i v řízeních se státními zástupci, když tito se specializují 

především na právo trestní. Nastolený rozhodovací trend a uvedená analogie se mi jeví 

jako jediná správná. Jakákoli osoba, která se živí výkonem právnické profese a za tímto 

účelem disponuje právnickým vzděláním, by neměla být právě kvůli své volbě povolání 

vyloučena z možnosti obdržet náhradu za odměnu advokáta zmocněného k zastupování 

takové osoby v soukromém sporu.  

 Jistou alternativou jsou dále situace, kdy účastníci řízení – právnické osoby mají 

ve svých orgánech osoby s právnickým vzděláním, zejména advokáty. Obecné soudy 

i Ústavní soud v několika případech vyčítali tzv. inkasním agenturám mimo jiné i fakt, 

                                                           
43 např. zvolením právního zástupce „z opačného konce republiky“ bez pádného důvodu, prodlužováním 

řízení žádostmi o odročování, zastoupením ve zcela banální věci, zcela zřejmou snahou zvýšit náklady 

řízení protistraně apod., shodně nález ÚS sp. zn. I. ÚS 3819/13 ze dne 25.3.2014 
44 PAVLÍČEK, Tomáš, Účelnost nákladů řízení. Jurisprudence 3/2014, str. 15 



29 
 

že statutárním orgánem je (mimo jiné) advokát. Žádný předpis nezakazuje advokátům 

působit jako společníci či členové orgánů právnických osob. Pokud je advokát členem 

statutárního orgánu podnikající právnické osoby, nemůže této osobě poskytovat právní 

pomoc, protože by to znamenalo porušení zákazu konkurence či pravidel o střetu 

zájmů. 45  Zároveň však advokát jakožto člen statutárního orgánu může korporaci 

zastupovat před civilními soudy podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a), přičemž 

v takovém případě předmětná korporace zpravidla nemá nárok náhradu nákladů řízení i 

v důsledku již řečeného.46 Najímání jiného advokáta pro zastupování korporace, jejímž 

statutárním orgánem je advokát, by tak dle autora této práce ve většině případů 

znamenalo zneužití procesního práva, nicméně je nutné na takový postup nazírat stejně 

jako v případě zastoupení advokáta jiným advokátem v soukromé věci, jelikož lze i 

v některých případech přisvědčit oprávněnosti najmutí jiného advokáta například 

z důvodu mimořádných zkušeností, znalostí či specializace. 

 Další zajímavý pohled na uvedený fenomén přinášejí situace, kdy je účastníkem 

řízení subjekt, jehož společníkem je advokát či jiná právnicky vzdělaná osoba. V tomto 

případě je dle mého názoru klíčové rozeznat povahu řídícího (statutárního) a nejvyššího 

orgánu právnických osob. Zatímco v předešlém případě statutárních orgánů se dalo 

uvažovat o jistém střetu dvou hledisek též činnosti (poskytování právní pomoci), 

u společníků a jiných obdobných členů kapitálových právnických osob je vztah 

k právnické osobě vzdálenější, účastí na společnosti se realizuje spíše právo svobodně 

podnikat a získávat majetek. Společníci či akcionáři právnické osoby mají pouze 

majetkovou účast na společnosti, kterou nutně nemusejí řídit. Závěr o neúčelnosti 

náhrady odměny za zastupování společnosti, jejíž společníkem je osoba s právnickým 

vzděláním by vedl k absurdním závěrům, které by neadekvátně a nedůvodně omezující 

právo svobodně podnikat osobám s právnickým vzděláním.47 Proto je do jisté míry 

velkým překvapením usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1386/15, kdy Ústavní 

soud z ústavněprávního hlediska potvrdil postup Městského soudu při nepřiznání 

náhrady nákladů řízení žalobci dokonce z toho důvodu, že ovládací osobou žalobce 
                                                           
45  viz Sdělení představenstva České advokátní komory k otázce výkonu činností neslučitelných s 

výkonem advokacie (Věstník ČAK č. 3/1997), bod 7; zápis z jednání 4. schůze sekce pro legislativní 

činnost na úseku advokacie, konané dne 14. prosince 2006, str. 9 
46 viz též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.5.2005, sp.zn. 29 Odo 560/2004, usnesení ÚS sp. zn. III. 

ÚS 1428/09 ze dne 9.7.2009 
47 srovnej též s úpravou omezení obsažené v čl. 44 Listiny, ustanovením § 85 zákona o soudech a  

soudcích, § 24 odst. 6 zákona o státním zastupitelství 
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podle ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích byl advokát. Rozhodnutí 

se vedlo o bagatelní částku a bylo vyřešeno formou usnesení, tj. rozhodnutím 

nezávazným obecně, lze tak uzavřít, že toto rozhodnutí bylo spíše excesem, který vznikl 

v důsledku nelibosti Ústavního soudu rozhodovat o bagatelních částkách. 

 Nastolený většinový názor na účelnost osob s právním vzděláním se mi zdá 

správným především z hlediska principu rovnosti jednotlivých účastníků řízení 

vyplývající z článku 1 a 36 Listiny. Zmíněné názory soudních orgánů samozřejmě 

neznamenají, že by zastoupené osoby s právnickým vzděláním měli nárok na náhradu 

za zastoupení vždy, je naopak třeba zkoumat účelnost a případné zneužití práva 

na právní pomoc ve všech případech zvlášť stejně jako u ostatních subjektů. Správné 

je tedy zpravidla nárok na náhradu přiznávat a právě ve výjimečných případech zneužití 

práva na zastupování ji nepřiznat. Opačným výkladem by se de facto u právně 

vzdělaných osob negovala využitelnost práva na právní pomoc. Důvody demonstrativně 

uvedené na podporu účelnosti zastoupení advokátem vymezené ustálenou soudní praxí, 

jako například absence specializace, časové hledisko či odstranění subjektivního a tudíž 

zaujatého pohledu na spor, jsou stanoveny citlivě a vyvažují zájem na spravedlivé 

náhradě nákladů a neomezují výkon práva na právní pomoc. 

 

4.3. Účelnost odměny za zastupování státu a jiných subjektů 

 

 Další kategorií subjektů, která se v rozhodnutích soudních orgánů napříč všemi 

jejich stupni a druhy hojně vyskytovala byly orgány státu, následně rozšířené o další 

veřejnoprávní subjekty a korporace vázané na veřejné rozpočty. 

 V průlomovém nálezu ze dne 9. 10. 2008 sp. zn. I. ÚS 2929/07 Ústavní soud 

dovodil neúčelnost zastoupení advokátem v případech zastupování státu, když v rozporu 

s právem na spravedlivý proces shledal čistě formální odkaz soudu na ustanovení § 142 

o.s.ř. a nezohlednění faktu, že je "stát k hájení svých právních zájmů vybaven 

příslušnými organizačními složkami, finančně i personálně zajištěnými ze státního 

rozpočtu". V takovém případě shledal ÚS, že není důvod, aby výkon svých práv 

a povinností v této oblasti stát přenášel na soukromý subjekt – advokáta. Tímto 

rozhodnutím se do jistě míry změnil pohled na zastupování státu a započal 
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dlouhotrvající diskuzi a opakované přezkumy ohledně účelnosti přiznání odměny 

advokáta u různých subjektů.  

 Ústavní soud (přesněji II. senát) následně ve dvou dalších rozhodnutích 48 

relativizoval předchozí rozhodnutí, když uvedl, že Ústavní soud v něm pouze 

napravoval ojedinělý procesní exces.49 Dále se usnesl na závěru, že náhrada nákladů 

řízení navazuje na právo na právní pomoc a vyložil pojem "účelný" obsažený 

v ustanovení § 142 o.s.ř tak, že tento slouží jako pojistka před hrazením nákladů, 

nesouvisejících s řízením, před nadbytečnými či nadměrnými náklady a nelze jeho 

pomocí "vymezovat kategorii subjektů, která by tak z hlediska právního zastoupení 

měla odlišné postavení, a tak jí de facto její právo upírat a z hlediska ostatních subjektů 

jí diskriminovat." 

 Myšlenka vzešlá z rozhodnutí ve věci sp. zn. I. ÚS 2929/07 však zjevně 

inspirovala IV. senát ÚS, který se v dalších dvou řízeních50 posunul v úvahách směrem 

k obecnému nepřiznávání náhrady nákladů řízení státu, jež se nechal zastupovat 

advokátem. V nálezu sp. zn. IV. ÚS 3243/09 ze dne 2.3.2010 posléze upřesnil svůj 

názor tvrzením, že účelnost se posuzuje vzhledem k intelektuální náročnosti věci, nikoli 

z pohledu zda věc spadá do běžné agendy příslušného státního orgánu či nikoli.51 Jistou 

korekcí tvrdosti převažujícího názoru Ústavního soudu poskytl ve svém rozhodnutí jeho 

III. senát, který ve svém rozhodnutí ze dne 15.1.2010 sp. zn. III. ÚS 3100/08 přiznal 

státu náhradu nákladů řízení, když seznal zastoupení advokátem v obchodněprávním 

a do jisté míry specifickém sporu za účelné. Obdobně v rozhodnutí III. ÚS 2428/10 

ze dne 31.3.2011 Ústavní soud neshledal právnický aparát Ministerstva práce a 

                                                           
48 viz usnesení ÚS sp. zn. II.ÚS 2257/08 ze dne 7. 7. 2009 nebo sp. zn. II.ÚS 986/09 ze dne 17. 7. 2009 
49 V předmětném řízení se totiž jednalo o spor, který byl před obecnými soudy zahájen v roce 1999 

žalobou podanou proti ČR - Ministerstvu financí a Fondu národního majetku ČR z titulu náhrady škody 

proti státu ve výši 29.506.000,-Kč. Žalovaná Česká republika ve věci uspěla a spor se poté vedl pouze s 

druhým žalovaným Fondem národního majetku, který byl zastoupen advokátem. V důsledku zrušení 

Fondu ke dni 31. 12. 2006 stanula na straně žalované opět Česká republika - Ministerstvo financí, neboť 

agenda Fondu na tuto organizační složku státu přešla ze zákona. Spor byl v době zániku Fondu již ve 

stádiu odvolacího řízení, nebyl předán Ministerstvu financí a řízení bez dalšího dokončila advokátní 

kancelář. Obecný soud rozhodl o povinnosti žalobce (stěžovatele) zaplatit náklady právního zastoupení 

žalované České republiky v odvolacím řízení v částce 563.269,-Kč. 
50 viz nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1087/09 (N 243/55 SbNU 349) ze dne 24. 11. 2009 nebo sp. zn. IV. ÚS 

2513/09 (N 17/56 SbNU 169) ze dne 2. 2. 2010 
51 Shodně též nález ÚS sp. zn. I. ÚS 1011/12 ze dne 20.2.2014, ve kterém šlo o obhájení výpovědi 

bývalému zaměstnancovi České obchodní inspekce. Ústavní soud uvedl, že přijímání do pracovního 

poměru a jeho ukončování je běžnou agendou každého státního orgánu, v důsledku čehož je najmutí 

advokáta v takovém případě je možné, avšak z hlediska náhrady nákladů řízení neúčelné.  
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socilních věcí za dostatečně zkušené v rámci řízeních před jinými státními orgány na to, 

aby si předmětné ministerstvo nemohlo účelně najmout advokáta ve sporu o finanční 

zadostiučinění způsobené průtahy správním řízení a konečně jedním dechem dodal, 

že účelnost zastoupení advokátem je vždy třeba zkoumat ad hoc. 

 Přes nejasný, respektive nepředvídatelný postoj Ústavního soudu sílil ze strany 

dlužníků a jiných žalovaných zájem, aby některým dalším subjektům odlišných od státu 

nebyla přiznávána náhrada nákladů řízení. Prvním pro dlužníky úspěšným řízením bylo 

řízení sp. zn. I. ÚS 195/11, kde Ústavní soud rozšířil působnost svých závěrů 

o neúčelnosti zastupováním advokátem na fakultní nemocnice, tedy na příspěvkovou 

organizaci státu právě vymáhání (zpravidla bagatelních) částek za hospitalizaci. Ačkoli 

lze přijmout připodobnění státu jako subjektu práva a jím zřízených a z veřejných 

rozpočtů financovaných složek z hlediska účelnosti zastoupení, osobně považuji 

uvedený nález vzhledem k okolnostem případu více za neadekvátně ochranářský 

ve prospěch dlužníka a naopak zatěžující věřitele a tudíž vychylující se z několika 

obecných právních zásad.52  

 Dále v judikatuře Ústavního soudu lze nalézt několik případů posuzování 

účelnosti právního zastoupení advokátem ze stran obcí, přesněji statutárních měst 

včetně jejich městských částí a krajů. U těchto subjektů Ústavní soud taktéž uvedl, 

že u nich lze presumovat existenci dostatečného materiálního a personálního vybavení 

a zabezpečení k tomu, aby byly schopny kvalifikovaně hájit svá rozhodnutí, práva 

a zájmy, aniž by musely využívat právní pomoci advokátů. 53  Ústavní soud přitom 

podotkl, že z ustanovení § 38 zákona o obcích vyplývá povinnost obcí pečovat 

o zachování a rozvoj svého majetku, tj. nejen být schopen se o něj postarat, ale zároveň 

                                                           
52  V řízení se jednalo o spor, ve kterém žalobce požadoval zaplacení částky 1 020 Kč na základě 

skutečnosti, že stěžovateli poskytl zdravotní péči v podobě hospitalizace ve dnech 21. 10. 2008 až 

7. 11. 2008 a stěžovatel nezaplatil regulační poplatek v žalované výši. Stěžovatel ve sporu namítal, že je 

osobou, která je od placení regulačních poplatků osvobozena, neboť pobírá dávky v hmotné nouzi, což 

doložil potvrzením Městského úřadu Prostějov. O této skutečnosti informoval i personál nemocnice. 

Podle § 16a odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění se regulační poplatek neplatí, jde-li 

o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce. 

Stěžovatel však v průběhu řízení ani netvrdil ani neprokázal, že by se žalobci takovýmto rozhodnutím 

prokázal. Pouhá informace podaná v tomto směru zdravotnickému personálu žalobce není dostačující. 

Díky tomu, že se stěžovatel bezdůvodně nedostavil k jednání, nemohl o této skutečnosti poučen ze strany 

soudu. Ústavní soud tak sice v tomto případě zdánlivě odstraňoval formalismus právních předpisů, 

nicméně podle autora spíše neadekvátně omlouval liknavost stěžovatele, který měl dle spisu dostatek 

prostředků odvrátit vydání nepříznivého rozsudku. 
53 viz např. nález ÚS sp. zn. II. ÚS 2396/09 (N 137/66 SbNU 115) ze dne 13.8.2012 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6nbyfzygmmjwme
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nemrhat prostředky na zastoupení advokátem ve vyhnutelných případech. 

Nutno zdůraznit, že tyto závěry nedopadají na všechny veřejnoprávní korporace odlišné 

od státu, ale pouze na statutární města a kraje, vůči ostatním obcím však lze očekávat 

stejný postup v případě, kdy vybavení a možnosti obce budou vyhodnoceny jakožto 

dostatečné k tomu, aby se tato hájila či uplatňovala nároky sama. Uvedený přístup však 

vykazuje jisté nedokonalosti, když je nejisté, která obec disponuje dostatečnými 

prostředky a která již nikoli. 

 Velmi nejisté postavení měla z hlediska účelnosti zastupování advokátem Česká 

televize. V prvních dvou případech54 se jí Ústavní soud (přesněji jeho II. senát) zastal 

s poukazem na požadavek individuálního přístupu k věci a hlavně na odlišnost 

České televize od subjektů hospodařících se státním majetkem. Podle názoru II. senátu 

Česká televize byť je zřízena zákonem a je veřejnoprávní korporací, hospodaří 

na základě stejného zákona se svým majetkem a nikoli majetkem státním. Její činnost 

je dále dle výkladu od státního rozpočtu oddělena a naopak je financována především 

z veřejnoprávních televizních poplatků a příjmů z vlastní podnikatelské činnosti a toho 

důvodu na ni nelze nahlížet jako na státní orgány či subjekty hospodařící s veřejnými 

prostředky. Takřka o rok později se však pro změnu I. senát Ústavního soudu 

v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 3344/12 výslovně odklonil od dosavadní praxe a vyslovil 

názor, že na Českou televizi lze v rámci správy televizních poplatků klást srovnatelné 

nároky jako na orgány veřejné moci a je proto žádoucí, aby tuto správu zajišťovala 

vlastními prostředky. Uvedl navíc, že dle důvodové zprávy k zákonu č. 252/1994 Sb., 

o rozhlasových a televizních poplatcích, je jediným důvodem nezávislosti příjmů České 

televize od státního rozpočtu požadavek nezávislosti médií. V obsáhlém odůvodnění tak 

II. senát Ústavního soudu změnil pohled na účelnost přiznávání odměny advokáta 

za zastupování při vymáhání televizních poplatků. 

 Přes počáteční nekonzistentnost rozhodování Ústavního soudu, kterému 

lze vytknout, že mohl zkraje postoupit věc plénu právě za účelem zaujetí jednotného 

postoje k posuzování účelnosti zastupování státu advokátem, lze nynější stav považovat 

za spravedlivý. Obecně je stát nadán pověřenými pracovníky i zdroji k tomu, 

aby dokázal v co největší míře hájit a vykonávat svá práva sám. To však neznamená, 

že by stát nemohl být považován za subjekt, kterému nelze přiznat náhrada nákladů 

                                                           
54 usnesení ÚS sp. zn. II. ÚS 1588/12 ze dne 24.7.2012 a usnesení ÚS sp. zn. II. ÚS 2104/12 ze dne 

9.10.2012 
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řízení. Díky korekci obsažené v nálezu sp. zn. III. ÚS 3100/08 však lze nynější 

judikatorní názor považovat za vyvážený. Co se týče tendence rozšiřovat pojetí subjektu 

schopného brát se o svá práva sám, autor pokládá za legitimní, přičemž zdůrazňuje 

význam rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 644/2014 a 21 Cdo 756/2014, kde se uvedený 

trend zastavil před zahrnutím subjektů čistě soukromoprávních pod hypotézu Ústavního 

soudu, ač tyto soukromoprávní subjekty mohou dosahovat velikosti a prostředků 

nejednoho státního orgánu či jiných veřejnoprávních subjektů, a to s výjimkou případů 

neúčelného navyšování nákladů, například za zbytného cestování advokáta.55 

 

4.4. Právo moderace soudu 

 

 Přese všechny výše uvedené zásady, pravidla a výjimky mohou díky 

rozmanitosti praxe nastat situace, kdy by se jevil formálně zákonný postup jako 

nespravedlivý či minimálně nedostatečně přiléhavý na daný případ. Právě pro tyto 

situace procesní nespravedlnosti je v ustanovení § 150 o.s.ř. zakomponováno moderační 

právo soudu využitelné právě při rozhodování o přiznání náhrady nákladů řízení. 

 Díky moderačnímu právu může soud v případech hodných zvláštního zřetele 

nebo v případě účastníkova odmítnutí setkání s mediátorem. V odborné literatuře je 

u uvedeného ustanovení, že se užívá v situacích, v nichž je nespravedlivé, aby ten, kdo 

důvodně hájil svá porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, obdržel 

náhradu nákladů, které při této činnosti účelně vynaložil. 

 Konkrétní případy hodné zvláštního zřetele jsou dovozovány převážně 

judikaturou. Při posuzování případů hodných zvláštního zřetele by měl soud přihlédnout 

hlavně k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům všech účastníků řízení; 

je třeba přitom vzít na zřetel nejen poměry toho, kdo by měl hradit náklady řízení, ale 

zároveň je nutno uvážit, jak by se takové rozhodnutí dotklo zejména majetkových 

poměrů oprávněného účastníka, okolnosti, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, 

postoj účastníků v průběhu řízení a další. 

 Z jazykového i odborného výkladu ustanovení lze snadno dovodit, že soud 

tohoto oprávnění nemusí využít, i pokud by byly jinak naplněny všechny podmínky pro 

jeho využití. Zároveň též pomocí tohoto institutu nemůže změnit osobu povinnou 

                                                           
55 viz nález ÚS sp. zn. II. ÚS 736/12 ze dne 2.10.2013 
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k náhradě nákladů řízení, může pouze (a to i jen částečně) upravit výši přiznaných 

nákladů řízení. Užití rozebíraného institutu v praxi odrazuje jistou míru 

komplikovanosti spočívající v obligatorním poučení účastníků ohledně jeho 

zvažovaném užití a náležitého odůvodnění poměrů umožňující postup podle citovaného 

ustanovení. O stanovených i judikaturou dovozených pravidlech řádné aplikace 

uvedeného ustanovení by se určitě dala napsat samostatná práce, v zájmu komplexnosti 

popisu odměny advokáta a jejího přiznávání v rámci řízení, se jí však budu krátce 

věnovat také. 

 

5. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení a opravné 

prostředky proti nim 

 

5.1. Rozhodnutí 

 

 Jádro právní úpravy postupu soudu při rozhodování o náhradě nákladů řízení 

se nachází v ustanovení § 151 o.s.ř. Soud má podle odstavce 1 uvedeného ustanovení 

povinnost rozhodnout o náhradě nákladů řízení nejpozději v rozhodnutí, jímž řízení 

končí, a to z úřední povinnosti, tj. i bez návrhu účastníků řízení. Zpravidla bude výrok 

o náhradě nákladů řízení zakomponován v rozsudku, ale v praxi, např. u zastavení 

řízení, či separaci nákladů může být takový výrok v souladu s ustanovením § 151 o.s.ř. 

součástí usnesení. Rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení má konstitutivní 

charakter, když právní moci výroku zakládá nový právní vztah mezi účastníky řízení, 

v případě nákladů státu mezi státem a povinným účastníkem řízení. 

 Při vyhlášení rozhodnutí nesoucí v sobě výrok o náhradě nákladů mnohdy není 

soudu známá přesná výše vzniklých nákladů a soudy tak často postupují dle ustanovení 

§ 151 odst. 4 o.s.ř., které soudu umožňuje určit výši náhrady až v písemném vyhotovení 

takového rozhodnutí, kterému zpravidla předchází vyčíslení vzniklých nákladů 

ze strany účastníků řízení, případně též poučovací povinnost soudu podle ustanovení § 5 

o.s.ř. ohledně existence nákladů řízení a jejich uplatnění pro účely jejich náhrady.56  

                                                           
56 viz nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1/04 (N 8/36 SbNU 75) ze dne 13.1.2005, sp.zn. a obdobně FIALA, J., 

Hrušáková, M., Stavinohová, J. et al. Občanské právo. Praha: Aspi, a.s., 2006, str. 456-457 
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Poučovací povinnost lehce ztrácí na významu, pokud je účastník zastoupen advokátem, 

naopak je vyžadována například v případě, kdy soud chce náhradu nákladů moderovat 

či pokud nemá některé náklady za účelné.57 

 V rozhodnutí se zároveň musí objevit lhůta k zaplacení náhrady nákladů 58 

a určení osoby, které má být zaplacena. Takovou osobou je v případě zastoupeného 

účastníka vždy advokát.59 

 Výrok o přiznání náhrady nákladů řízení musí být stejně jako ostatní výroky 

řádně odůvodněny. Zpravidla soudy pouze uvedou v závěru rozhodnutí tarifní hodnotu 

věci, od ní odvozenou hodnotu jednoho právního úkonu a počet úkonů úspěšné strany, 

avšak při využití diskrečního práva obsaženého v ustanovení§ 150 o.s.ř. či jiného 

odchýlení od standardního modelu je zapotřebí kvalifikovanější odůvodnění umožňující 

náležitý mentální a případně též formální přezkum.60 

 Pro úplnost dodáváme, že soudy vyšších stupňů rozhodují též o náhradě nákladů 

řízení před nimi vedených, a to v souladu s ustanoveními § 224 odst. 1 a 2 a § 243c 

odst. 3 o.s.ř. V případě úspěšně podaného opravného prostředku, v jehož rámci 

se původní rozhodnutí zruší a věc se vrací k novému rozhodnutí, rozhoduje a vyčísluje 

soud v novém rozhodnutí náhradu nákladů "nového" řízení, případně i řízení původního 

či přezkumného.61 

 

  

                                                           
57 viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 3 Cz 69/83 ze dne 28.12.1983 
58 V souladu s ustanovení § 160 o.s.ř. činí tato lhůta zpravidla 3 dny od nabytí právní moci konkrétního 

rozsudku. 
59 V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 o.s.ř. 
60 viz např. nález ÚS sp.zn. III. ÚS 892/08 (N 70/52 SbNU 685) ze dne 26.3.2009 
61 Podle ustanovení § 224 odst. 3 o.s.ř u odvolání, § 235h odst. 1 a 2 o.s.ř. u žaloby pro zmatečnost, resp. 

obnově řízení a § 243g odst. 1 o.s.ř. u dovolání 



37 
 

5.2. Opravné prostředky a ústavní přezkum 

 

5.2.1. Odvolání 

 

 Nejčastějším opravným prostředkem proti rozhodnutí o náhradě nákladů řízení 

bude bezpochyby odvolání. Odvoláním lze napadnout jak rozsudek, tak usnesení. 

Právní úprava odvolání dokonce nevylučuje ani odvolání čistě jen do výroku o 

nákladech řízení, naopak v rámci příkazního řízení je v ustanovení § 175 odst. 6 o.s.ř. 

dokonce upraven (vedle odporu, který ex lege zruší vydaný platební rozkaz v celém 

rozsahu) i devolutivní opravný prostředek spočívající v přezkumu pouze náhradového 

výroku. Odvolání čistě do výroku o nákladech řízení nemá vliv na nabytí právní moci 

ostatních výroků, naopak však v případě úspěšně podaného odvolání v jehož důsledku 

dojde ke změně i nákladového výroku, dokonce aniž by tento byl v odvolání, a to 

z důvodu jeho návaznosti na ostatní výroky. 

 Po zavedení ustanovení § 202 odst. 2 novelou č. 30/2000 Sb. v jehož rámci byla 

vyloučen přezkum rozsudků v řízení, jejichž předmětem bylo plnění do 2 000,- Kč, 

soudní praxe dospěla k extenzivnímu jazykovému, přesto praktickému výkladu tohoto 

ustanovení, které vylučovalo přezkum nákladového výroku, pokud občanský soudní řád 

nepřiznává možnost odvolání proti (hlavnímu) předmětu řízení. Uvedený limit 

bagatelnosti byl následně novelou č. 7/2009 Sb. zvýšen na částku dnešních 10 000,- Kč. 

Za zmínku stojí ne zcela vyřešená situace, že ačkoli občanský soudní řád nedává 

možnost podat odvolání proti výroku v případě meritorního rozhodnutí v podobě 

rozsudku, při usnesení o zastavení řízení, kterým se též řízení končí, je odvolání 

přípustné. 

 Jak již bylo řečeno výše, soud rozhoduje o náhradě nákladů řízení ex offo, 

přičemž právní úprava přiznávání náhrady je úpravou kogentní. 62  Vztáhnuto 

na problematiku odvolacího řízení to má za takový důsledek, že odvolací soud není 

vázán rozsahem vymezeným v odvolání, ani odvolacímu důvody.63  

 

 

                                                           
62 A to přesto, že soudy případně zmocňuje v některých ustanoveních k soudnímu uvážení. 
63 viz nález ÚS sp. zn. I.ÚS 654/03 (N 27/32 SbNU 255) ze dne 24.2.2004 
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5.2.2. Dovolání 

 

 Proti výroku o přiznání náhrady nákladů řízení je možné se bránit i pomocí 

mimořádných opravných prostředků. Z nich bude bez pochyby nejčastěji používaným 

dovolání. Jeho úspěšné využití je však omezeno rozsahem přípustnosti dovolání. 

Po novele č. 404/2012 Sb., která změnila dosavadní koncepci dovolání, kdy nadále 

je možné přezkoumávat za dále uvedených podmínek každé pravomocné rozhodnutí 

odvolacího soudu, kterým se řízení končí. V rámci tohoto vymezení tak nadále není 

výslovně zapovězena možnost podání dovolání proti nákladovému výroku64, nově je tak 

možné napadnout i nákladový výrok65, pouze však z jediného možného důvodu, a to 

nesprávného právního posouzení věci 66 . Zároveň je však mít na paměti, že výrok 

o náhradě nákladů řízení je rozhodnutím o peněžitém plnění a tak se na něj vztahuje 

možná nepřípustnost dle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř, tj. případy majetkového 

cenzu stanoveného na hodnotu nepřevyšující částku 50 000,- Kč. 

 Výjimka z uvedeného kvantitativního omezení ve formě pracovněprávních nebo 

spotřebitelských vztahů se však na nákladový výrok z jeho podstaty nevztahuje, 

ani pokud se na řešený předmět řízení jinak výjimka vztahovala. Uvedené je bez 

pochyby důsledkem podstaty nároku na zaplacení náhrady nákladů řízení jakožto 

nároku vzešlého čistě z procesních předpisů a nikoli z předpisů upravující spotřebitelské 

či pracovní právo. 

 Naplnění překročení majetkového cenzu nastává dle Nejvyššího soudu pouze 

v případech, kdy je dovolateli odepřena náhrada nákladů řízení minimálně ve výši 

                                                           
64 srovnej s úpravou dovolání obsaženou v § 238, 238a a 239 o.s.ř. účinnou do 1.1.2013 a k tomu se 

vážící rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 874/2001 ze dne 31.01.2002 a sp. zn. 28 Cdo 

1886/2012 ze dne 09.07.2012 
65  viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 ze dne 30.05.2013; "Podmínka, aby 

napadené rozhodnutí bylo rozhodnutím odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí (§ 237 o. s. ř.), 

je v dané věci splněna. Tento předpoklad již nezahrnuje požadavek, aby šlo o rozhodnutí odvolacího 

soudu ve věci samé (srov. i výše citovanou důvodovou zprávu), takže za podmínek uvedených v 

ustanovení § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné (s přihlédnutím k omezením dle § 238 o. s. ř.) též proti 

akcesorickým výrokům rozhodnutí odvolacího soudu, jímž se odvolací řízení končí." 
66 V souladu s ustanovením § 237 o.s.ř. 
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50 000,- Kč. 67  Jednotlivé částky náhrady nákladů řízení v rozhodnutích soudů 

jednotlivých instancí je nutné z logiky sčítat.68 

 

5.2.3. Žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení 

 

 Mezi další mimořádné opravné prostředky patří žaloba na obnovu řízení a žaloba 

pro zmatečnost. Přezkum nákladového výroku je v těchto případech však vyloučen 

ustanovením §230 odst. 1 písm. b). Pro úplnost dodejme, že při úspěšném užití obou 

zmíněných žalobách se původní rozhodnutí od počátku ruší. Pokud tak v něm bylo 

rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, byl i tento výrok zrušen ex tunc, v důsledku čehož 

soud v novém řízení je povinen rozhodnout o náhradě nákladů znovu. Na straně 

oprávněného ze zrušeného nákladového ustanovení tak dochází k bezdůvodnému 

obohacení (plnění, pro který odpadl právní důvod).  

 

5.2.4. Ústavní stížnost 

 

 Poslední možností, jak brojit proti nákladovému výroku nebo řízení jemu 

předcházejícímu je ochrana v rámci ústavního soudnictví. Ústavní soud totiž jako jeden 

z mnoha svých úkolů rozhoduje o ústavních stížnostech proti rozhodnutím orgánů 

veřejné správy, kterými bylo zasaženo do ústavně zaručených práv. V souladu 

s ustanovením § 75 zákona o Ústavním soudu je nutné před podáním ústavní stížnosti 

vyčerpat všechny opravné prostředky, které procesní právo budoucímu stěžovateli 

nabízí, tj. i případné dovolání. 

 Ústavní soud, jak bude uvedeno dále v této práci, ze své pozice dokáže výrazně 

ovlivňovat rozhodování obecných soudů. Díky zákonem omezenému přístupu 

                                                           
67 viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 586/2014 ze dne 16. 7. 2014 či usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2753/2013 
68 Nejvyšší soud sčítal náklady za obě předchozí řízení například v usnesení sp. zn. 28 Cdo 3698/2013 ze 

dne 26. 11. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3378/2013 ze dne 29. 1. 2014, či sp. zn. 22 Cdo 3003/2014 ze dne 10. 9. 

2014. Naopak Nejvyšší soud dělil náklady za jednotlivé stupně řízení například v usnesení sp. zn. 

30 Cdo 1609/2013 ze dne 31. 7. 2013 nebo sp. zn. 32 Cdo 3122/2013 ze dne 12. 8. 2014. Více 

COUFALÍK, Petr. Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. 

In: Bulletin-advokacie.cz [online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/nekolik-poznamek-k-nahrade-nakladu-rizeni-v-rozhodovaci-praxi-nejvyssiho-

soudu?browser=mobi 
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k přezkumu rozhodnutí soudů řádnými či mimořádnými prostředky (bagatelní spory, 

nepřípustnost dovolání u peněžitého plnění pod částku 50 000,- Kč) se účastníci řízení 

nezřídka obraceli s žádostí o přezkum právě na Ústavní soud, který jak známo 

pravidelně ve svých rozhodnutích uvádí a účastníkům připomíná, že nepůsobí jako další 

soudní instance, u které mohou rozporovat skutková a právní posouzení obecných 

soudů, nýbrž je speciálním orgánem ochrany ústavnosti a rozhoduje tak čistě o porušení 

ústavně garantovaných  práv. V rámci své rozhodovací praxe Ústavní soud přistupuje 

k náhradě nákladů řízení velice obezřetně, když opakovaně v rozhodnutích uvádí, 

že ačkoliv je rozhodování o náhradě nákladů řízení integrální součástí soudního řízení, 

svým významem zpravidla nemůže při porušení příslušných zákonných norem 

dosahovat ústavní úrovně69 a Ústavní soud zasahuje do rozhodnutí obecných soudů jen 

v případech mimořádně závažného pochybení. Těmito pochybení jsou hlavně případy 

soudní svévole či porušení práva na spravedlivý proces, tj. zejména v případech, kdy 

obecné soudy dostatečně neodůvodní své závěry, jejich rozhodnutí postrádá logiku, 

extrémního nesouladu právních závěrů s vykonanými skutkovými a právními zjištěními, 

nerespektování kogentních norem, či výklad a aplikace právních norem se příčí jejímu 

textu, významu i právní praxi.70 

 Navíc ústavní stížnosti v těchto věcech směřují proti výrokům, jejichž výše 

plnění je bagatelní ve smyslu ustanovení § 202 odst. 2 o.s.ř. Ohledně samotné výše 

nároků obsažených v rozporovaných výrocích se Ústavní soud vyjádřil převážně v tom 

smyslu, že bagatelní spory nemohou mít z materiální podstaty věci ústavněprávní 

dimenzi71 a že při jejich rozhodování je evidentní, že nad právem na přístup k soudu 

převažuje zájem na vytvoření systému, kterým soudům umožňuje efektivně a 

v přiměřené době poskytovat ochranu těm právům, jejichž porušení znamená i zásah do 

základních práv účastníka řízení a kde hrozí relativně větší újma na právech účastníků 

řízení, než je tomu v případě stěžovatele brojícího proti rozsudku vydanému v bagatelní 

věci.72 I přes uvedené však platí, že Ústavní soud dokáže být a je vlivným orgánem 

působící nejen na praxi soudních orgánů, ale i normotvůrců. 

 

                                                           
69  viz např. usnesení ÚS sp. zn. III.ÚS 109/03 ze dne 15. 5. 2003, IV.ÚS 10/98 ze dne 1. 11. 1999, I.ÚS 

30/02 ze dne 4. 2. 2003 a sp. zn. IV.ÚS 303/02 ze dne 5. 8. 2002 
70 viz např. nález ÚS sp. zn. I. ÚS 3143/08 (N 59/52 SbNU 583) ze dne 17. 3. 2009 
71 viz např. usnesení ÚS sp. zn. I.ÚS 623/04 ze dne 8. 11. 2005 
72 viz usnesení ÚS sp. zn. II.ÚS 2538/09 ze dne 7. 10. 2009 
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6. Vývoj právní úpravy a praxe soudů přiznávání 

náhrady odměny za zastupování v bagatelních sporech 

 

6.1. Přísudková vyhláška a nárůst bagatelních sporů 

 

 Problematika náhrady nákladů se dostávala do popředí v druhé polovině 

devadesátých let zejména s otázkou jejich přezkumu a přiznávání ze stran soudních 

orgánů, které tíhly ke zjednodušení tohoto procesu. Výsledkem bylo přijetí vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše 

odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě 

nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva 

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

za poskytování právních služeb (dále též jako "přísudková vyhláška"), v níž byla 

odměna advokáta stanovena či vypočtena z jistiny pohledávky, o kterou se vedl spor, 

případně o typ sporu při nepeněžitém plnění. Do tarifní hodnoty 10 000,- Kč se tehdy 

vměstnaly čtyři hranice odstupňované v rozmezí odměny ve výši 1 500,- Kč až 

6 000,- Kč vždy po tisíci a půl korunách. 

 Pro další odlehčení justice sáhl zákonodárce po omezení přípustnosti odvolání 

obsažené v rozsáhlé novele č. 30/2000 Sb., v němž jsme mohli poprvé spatřit zákonné 

vymezení tzv. bagatelní částky, jež byla stanovena hodnotou peněžitého plnění 

do částky 2 000,- Kč nehledě přitom na příslušenství (pochopitelně pokud samo 

příslušenství netvořilo předmět sporu). Proti rozhodnutím soudů prvního stupně 

vydaných v řízeních s takto vymezeným předmětem sporu se nadále nebylo možné 

odvolávat. Prvním názorem vzešlým ze soudní praxe, který je relevantní pro 

rozhodování o sporech s bagatelním předmětem řízení a přiznávání náhrady nákladů 

řízení, bylo rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2001, sp. zn. 11 Co 

716/2001 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, R 45/2002, a rozhodnutí Městského 

soudu v Praze sp. zn. 14 Co 245/2001, otištěného v periodiku Soudní judikatura, 

R 53/2002. V těchto rozhodnutích odvolací soudy shodně posoudily otázku přípustnosti 

přezkumu výroku o nákladech řízení u bagatelních věcí, s tím, že v takových případech 

není odvolání přípustné. Oba soudy dovodily, že nepřípustnost odvolání proti 
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rozhodnutí ve věci samé vylučuje zároveň odvolání proti vedlejším výrokům 

rozsudku.73  

 Dalšími předpoklady pro navození výhodnosti podnikání v rámci vymáhání 

pohledávek přicházely postupně a troufám si říct, že bez sebemenšího vědomí 

zákonodárce. Ve stejném roce jako zavedení bagatelních předmětů civilních řízení se 

v českém řádu objevili soukromí exekutoři, kteří naplnili představy společnosti ohledně 

zvýšení vymahatelnosti již přiznaných pohledávek. 

 V roce 2006, za vlády ministra JUDr. Pavla Němce, doznala přísudková 

vyhláška plošného navýšení paušálních odměn advokátů, které byly k pozdější nelibosti 

veřejnosti mírně sníženy až o šest let později novelou č. 64/2012 Sb. Právě zmiňovaná 

novela z pera Ministerstva spravedlnosti č. 277/2006 Sb. se dá považovat za jeden 

z nejviditelnějších podmínek umožňující zneužívání advokátního zastoupení 

v bagatelních řízeních, když kromě nárůstu paušální odměny napříč všemi položkami 

změnila dosavadní systém skupin, který od sebe odděloval předměty plnění v závislosti 

na jejich hodnotě. Sloučeny do jedné byly totiž hranice tarifní hodnoty s hodnotou 

0-500,- Kč a 500-1 000,- Kč. V důsledku nárůstu paušálních odměn tak v bagatelních 

sporech s předmětem řízení od 5-10 tisíc korun českých byla tak přiznávána náhrada 

o polovinu vyšší než v úpravě před rokem 2006.74 

 V důsledku daňových reforem byla pro změnu navýšena daň z přidané hodnoty 

při poskytování právních služeb z původních 5 % až do nynější, základní skupiny 

zdanění, což v konečném důsledku opět pocítili dlužníci hradící náhradu odměny 

advokáta a exekutorů.75 Další jinak veskrze pozitivní úpravou bylo zavedení institutu 

elektronického platebního rozkazu, který usnadnil takřka "tovární" vymáhání 

bagatelních dluhů. 

 Všechny tyto jinak ctnostné či jinak legitimní kroky však ve své kombinaci 

vedly ke zrodu inkasních agentur, kterým umožnily zneužívat těchto institutů pro 

dosahování zisku na velkém počtu dlužníků drobných částek. Na tento typ sporů 

vedených za účelem navyšování zisku při zachování nízké náročnosti úkonů reagoval 

                                                           
73 Na citované rozhodnutí Městského soudu v Praze odkázal následně Ústavní soud ve svém nálezu 

sp. zn. IV ÚS 498/12 (N 77/65 SbNU 73) ze dne 11.4.2012. 
74 Paušální odměna narostla z tehdejších 6 000,- Kč za spory s vymezenou tarifní hodnotou na částku 

9 000,- Kč. 
75 Přijetím zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se nově dostaly právní služby do základní 

sazby příslušné daně. 
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stát pouze níže rozebíranými judikáty a snížením odměny v přísudkové vyhlášce v roce 

2012. 

 V soudní praxi se však již od roku 2002 objevovaly postupy vyčíslování náhrady 

odměny advokáta alternativní k přísudkové vyhlášce zohledňující složitost věci či její 

časovou náročnost. Prvně Obvodní soud pro Prahu 10 v rozhodnutí č. j. 14 C 

439/2001-6 ze dne 27. 2. 2002 se rozhodl postupovat při stanovování odměny namísto 

přísudkové vyhlášky podle advokátního tarifu, přičemž uvedl, že přiznání paušální 

náhrady neshledal za odpovídající "povaze předmětného řízení, a s ohledem 

na skutečnost, že bylo rozhodnuto bez jednání jen na základě účastníky předložených 

listinných důkazů, také jako neodpovídající délce předmětného řízení." V souzené věci 

šlo o zaplacení jízdného a pokuty za jeho nezaplacení, což uvedený soud považoval 

za nenáročný spor, jehož vedení je pro advokáta rutinní záležitostí z důvodu četného 

vedení skutkově i formálně shodných případů. Jinak úspěšný žalobce se následně 

domáhal u Ústavního soudu přezkumu výroku o náhradě nákladů řízení z jeho 

ústavního hlediska, Ústavní soud však shledal ústavní stížnost za zjevně 

neopodstatněnou a v usnesení ze dne 5.8.2002, sp. zn. IV. 303/02 tuto stížnost odmítl. 

V citovaném usnesení dále stanovil, že užití přísudkové vyhlášky není jedinou 

zákonnou možností soudu, když například v ustanovení § 151 odst. 2 o.s.ř. je obsažena 

možnost soudu postupovat v odůvodněných případech podle úpravy mimosmluvní 

odměny dle advokátního tarifu. Dále Ústavní soud uvedl, že otázka stanovení náhrady 

nákladů řízení patří mezi diskreční pravomoci soudu, a rozhodnutí o nich tak mohou být 

přezkoumávána a rušena jen ve výjimečných případech. Závěrem se ještě vyjádřil 

k postupu soudu prvního stupně tak, že "(Z)a situace, kdy paušální náhrada za spory 

penězi ocenitelné je „vystavěna“ na předpokladu šesti úkonů právní služby, nelze 

obecnému soudu upřít oprávnění postupovat tak, jak v dané věci postupoval. Jedná se o 

diskreční oprávnění soudu, do kterého se Ústavní soud necítí být oprávněn zasahovat".  

 Prakticky paralelně s předchozím rozhodnutím rozhodoval Městský soud v Praze 

v řízení vedeném pod sp. zn. 36 Co 99/2002 o odvoláním žalovaného se do výroku 

elektronického platebního rozkazu o náhradě nákladů řízení. Tamější žalovaný byl 

shodně jako v předchozím případě žalován za nezaplacení jízdného a přirážky k němu 

udělené a podané odvolání odůvodnil nepřiměřenosti užití přísudkové vyhlášky kvůli 

jednoduchosti kauzy, dále faktu že advokát učinil v řízení pouze dva úkony, ačkoli 
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přísudková vyhláška je vystavěna na úkonech šesti a na skutečnosti, že na zaplacení 

částky nebyl žalovaný před podáním žaloby nijak vyzván. V odvolání žalovaný dále 

navrhl, že soud má postupovat podle ustanovení § 151 odst. 2 o.s.ř. Městský soud v 

Praze však ve svém rozhodnutí ze dne 17.1.2003 argumenty žalovaného nevyslyšel a 

naopak uvedl, že "(O)kolnosti případu ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 o. s. ř. 

nemohou spočívat obecně v jednoduchosti určitého druhu sporů" a že případná 

realizace opačné úvahy náleží zákonodárci."  

 Podobně formální posouzení problematiky přiměřenosti žalované jistiny 

a přisouzené náhrady nákladů řízení následovalo tentokrát opět z Ústavního soudu, 

který v nálezu vydaném dne 21.5.2008 v řízení sp. zn. I. ÚS 1056/07 zamítl ústavní 

stížnost žalovaného proti výroku soudu prvního a druhého stupně o nákladech řízení, 

když oba jmenované soudy přiznaly žalobci, Dopravnímu podniku Ostrava, a. s., 

zastoupeného advokátem plnou náhradu podle přísudkové vyhlášky. V této situaci 

vyčetl žalovanému, že sám neučinil nic, aby soudnímu řízení proti jeho osobě předešel 

(žalovaný byl na zaplacení Dopravním podnikem Ostrava upomínán, stejně jakož s ním 

ještě předtím uzavřel dohodu o zaplacení jízdného a pokuty). Jedním dechem Ústavní 

soud zároveň poukázal, že částka náhrady nákladů řízení (a převážně odměny advokáta) 

je v poměru se žalovanou částkou vysoká76, nicméně vzhledem k okolnostem případu 

a dostatečnému odůvodnění obecných soudů rozhodujících ve věci nebylo do ústavních 

práv žalovaného zasaženo. Nejzajímavější na uvedeném judikátu je dissent JUDr. Ivany 

Janů, která řešenou situace připodobnila ke skutkovým okolnostem ve věci nákladů 

exekučního řízení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 8/06. V odkazovaném řízení Ústavní soud 

vyslovil názor, že "ústavně konformní úprava odměn exekutora by neměla vycházet 

z přímé závislosti odměny na výši vymoženého plnění, ale měla by naopak odrážet 

složitost, odpovědnost a namáhavost exekuční činnosti podle jednotlivých druhů a 

způsobů výkonu exekuce".77 Uvedená myšlenka je podle JUDr. Janů aplikovatelná na 

všechna právnická povolání a postup, kdy soudy na základě podzákonného předpisu 

nezohledňujícího složitost kauzy přiznávají úspěšnému advokátovi paušální odměnu, 

označila za nemorální a v rozporu s ústavním pořádkem. 

                                                           
76 v řízení byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 8 454,- Kč odměny oproti jistině ve výši 1 008,- 

Kč. 
77 Do základu odměny exekutora se podle dříve platné právní úpravy započítávala částka dobrovolně 

zaplacená povinným, bez přímé účasti exekutora. 
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 Několik měsíců po vyhlášení posledně popsaného judikátu ÚS otázku 

přiměřenosti paušální odměny řešil pro změnu Nejvyšší soud. Ten v rámci sjednocování 

soudní praxe ve svém stanovisku sp. zn. Cpjn 201/2008 ze dne 15.10.2008 výslovně 

uvedl, že důvodem pro užití advokátního tarifu není skutečnost, že advokát užívá 

automatizovaných výstupů či podání, že předmětem sporu je bagatelní částka, že řízení 

trvalo krátkou dobu či absence právní náročnosti sporu. 

 

6.2. Zrušení přísudkové vyhlášky, příčiny zrušení 

a následky  

 

 Dokonání výše nastíněného soudního "schizma" mezi přístupy některých nižších 

obecných soudů s tichým přitakáním Ústavního soudu a obecných soudů vyšších stupňů 

včetně Nejvyššího soudu stran paušalizace odměny advokáta při jednodušších sporech 

bylo dokonáno v nálezu sp. zn. I.ÚS 3923/11, kdy Ústavní soud výslovně uvádí, že byl 

donucen sjednotit judikaturu obecných soudů svým závazným rozhodnutím 

v typizovaných sporech, jež mají tyto společné znaky:  

 jedná se o oprávněný právní nárok, 

 který se zakládá na (mentálně a časově) jednoduchém právním posouzení, 

 jehož uplatněním se domáhá žalobce bagatelní částky, 

 a žalobce obdobné nároky uplatňuje hromadně pomocí návrhů, které se odlišují 

pouze částkou a účastníky, 

 přičemž právní argumentace žalobce je ve všech hromadně podaných návrzích 

totožná, 

 a konečně, že žalovaným bývá spotřebitel či jiný subjekt, který neměl faktickou 

možnost ovlivnit smluvní ujednání. 

Dále bylo dovozeno, že pravidelným znakem těchto pohledávek je to, že je nevymáhá 

subjekt, u kterého vznikly, ale naopak byly před jejich uplatněním převedeny 

na žalobce, který kalkuloval s výdělkem z titulu náhrady nákladů řízení podle 

přísudkové vyhlášky. Závěrem Ústavní soud uvedl, že díky tomuto společenskému 

trendu a právnímu hodnocení ÚS nadále neobstojí výše uvedené stanovisko NS sp. zn. 

Cpjn 201/2008. ÚS v citovaném rozhodnutí aproboval přístup Okresního soudu Brno-
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venkov a jeho nadřízeného soudu, když neshledal rozpor s ústavním pořádkem výrok 

o náhradě nákladů řízení přiznávající úspěšnému žalobci pouze jednonásobek žalované 

jistiny. Ústavní soud v rámci obiter dictum vytkl vedlejším účastníkům (v původním 

řízení žalovaným) jejich chování, kteří se mohli vyvarovat mnohým nepříjemnostem 

vzniklých z uplatnění pohledávky pokud by si změnili trvalé bydliště v souladu 

s faktickým místem pobytu, nicméně tuto výtku nijak nepromítl do úspěchu ve věci. 

  Zmíněným judikátem završil Ústavní soud soudní definici tzv. formulářových 

žalob, kterou započal již v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2777/1178, kde řešil 30 spojených 

ústavních stížností společnosti s jediným kyperským společníkem, jejímž hlavním 

předmětem podnikání byl nákup pohledávek následně vymáhaných za pomoci 

advokátní kanceláře v soudních řízeních. Všechny tyto pohledávky byly na společnost 

postoupeny Dopravním podnikem města Ústí nad Labem. V té době již byla praxe 

skupování pohledávek a jejich hromadného vymáhání diskutovaným problémem. 79 

Soudci Okresního soudu v Ústí nad Labem se s takovým postupem vypořádali tak, 

že žalobkyni (stěžovatelce) přiznali na náhradách nákladů řízení toliko zaplacený soudní 

poplatek s tím, že odměnu za zastupování nahradit odmítli s poukazem na to, 

že zastoupení se jevilo být čistě formálním, když zvolený advokát fakticky žádnou 

pomoc nevykonal, maximálně vykonal neodborné práce, když uzpůsoboval vzorové 

žaloby, které následně podával. 

 Co se týče hodnocení tohoto zásadního rozhodnutí Ústavního soudu, nelze 

nesympatizovat se snahou Ústavního soudu výkladem právních norem postavit postup 

tzv. inkasních agentur mimo rámec dobrých mravů a zásady účelnosti a proporcionality. 

Zároveň je však nasnadě se ptát, zda nepřiznání celé částky odměny za zastupování je 

v souladu se spravedlivým nastavením situace. Výkon advokacie nevnímám čistě jako 

sepis podání a zastupování účastníků před státními orgány, chápu ji jako určitou správu 

svěřených problémů klienta, se kterou je spojeno i značné množství neodborné práce. 

Za tímto účelem v advokátních kancelářích pracují studenti právnických fakult i jiných 

právnicky nevzdělaných osob, přičemž náklady na jejich práci nesou právě advokáti. 

Advokátům také i v dnešní době vzniká nezanedbatelné množství hotových výdajů. 

                                                           
78 obdobně nález ÚS sp. zn. II. ÚS 3011/11 (N 103/65 SbNU 423) ze dne 15.5.2012, které pochází z 

totožného období 
79 např. SVOBODA, Karel. Zjevně nespravedlivé náklady řízení v aktuální judikatuře Ústavního soudu, 

Jurisprudence 3/2001, str. 3 
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V komparaci s jinými více či méně paušálně stanovenými částkami přiznávanými 

advokátům se mi tak jeví nepřiměřené nepřiřknout advokátovi vůbec žádnou náhradu, 

byť by spočívala pouze v jednom právním úkonu právní služby, tj. podání návrhu 

na vydání elektronického platebního rozkazu spojeného s nutností disponovat například 

ověřeným elektronickým podpisem. Praxe společností zaměřujících se na získávání 

neadekvátního výtěžku pomocí zmocnění advokáta tak považuji do velké míry jako 

nemorální, na druhou stranu považuji za nezbytné i minimální náklady advokáta na 

uplatňování nároků proti dlužníkům, kteří mnohdy nevyčerpali několik možností 

zaplatit bagatelní dluh před podáním žaloby, za hodné jejich náhrady (a v souvislosti s 

paušalizací náhrad i hodné přiměřeného zisku). 

 Ústavní soud dále ve svém nálezu ze dne 25.7.2012 sp. zn. I. ÚS 988/12 

konkretizoval své úvahy ohledně zneužívání práva na právní pomoc. 

 

 V tomto období též ÚS obdržel návrh 11 senátorů na zrušení přísudkové 

vyhlášky z důvodů nepřiměřeně (odměna neodpovídá žalované částce a zároveň 

nezohledňuje složitost sporu) a nespravedlivě (stanovení neadekvátní paušalizací 

a sankcionování žalovaných bez zákonného podkladu) stanovené odměny advokáta 

ve sporech s předmětem plnění v podobě bagatelních pohledávek, což ve svém důsledku 

vede k ekonomické výhodnosti vymáhání splnění uvedených dluhů. Dále navrhovatelé 

popisovali praxi inkasních agentur s tím, že napadená vyhláška jim vytváří podmínky 

pro jejich výhodné podnikání, sociálními dopady na obyvatelstvo v důsledku postupu 

inkasních agentur či rozdílnost rozhodovací praxe soudů a s tím spojenou právní 

nejistotu účastníků řízení v otázce aplikace vyhlášky. 

 Ministerstvo spravedlnosti jakožto účastník řízení se k návrhu vyjádřilo v tom 

smyslu, že paušalizující vyhláška byla přijata na základě podnětu soudů, které volaly 

po zjednodušení stanovení náhrady odměny advokáta. Dále uvedlo, že tvrzené 

nepřiměřenosti a nespravedlnosti lze zabránit aktivním posuzováním případů obecnými 

soudy ad hoc za pomocí § 18 napadené vyhlášky, zásady účelnosti nahrazovaných 

nákladů obsaženou v § 142 odst. 1 o.s.ř. či moderačním právem obsaženým v § 151 

stejného zákona. Závěrem Ministerstvo spravedlnosti připomnělo, že napadenou 

vyhlášku novelizovalo, čímž opět více diferencovalo pásma náhrady odměny 

v bagatelních sporech a zároveň odměny snížilo. 
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 Ústavní soud však ve všem dal za pravdu navrhovatelům, když napadenou 

vyhlášku okamžitě zrušil s poukazem na rozpor s čl. 4 odst. 1 Listiny. Ústavní soud 

ovlivněn svou judikaturou ohledně formulářových žalob seznal, že aplikací vyhlášky 

dochází k nadměrnému zatěžování soudního systému spory, které vedou 

"k ožebračování značné části obyvatelstva". Ústavní soud tak vyhlášce de facto vyčetl 

její nesprávnou a rozdílnou aplikaci ze strany soudů s tím, že soudy musejí zdůvodňovat 

odchýlení přiznání náhrady od obecných pravidel, což vede k prodlužování řízení 

a „demotivuje soudce, aby využívali těchto variantních postupů.“ 

 K nálezu uplatnil JUDr. Vladimír Kůrka odlišné stanovisko, kde nálezu 

Ústavnímu soudu naopak vyčetl rozpor se zásadou sebeomezení ÚS, absence provedení 

testu proporcionality, vztažení úzké praxe inkasních agentur na všechny spory 

s bagatelním předmětem a absence právní argumentace na úkor té sociální 

s hodnotícími závěry. JUDr. Kůrka se zároveň pozastavil nad zrušením paušalizujícího 

předpisu (přísudkové vyhlášky), aby mohl být nahrazen jiným paušalizujícím předpisem 

(a to advokátním tarifem), na základě kterého může být za jistých okolností opět 

vypočítána odměna advokáta nepřiměřeně vzhledem k žalované částce. Zvláště když 

podle dřívější praxe advokáti mnohdy schválně podávali větší množství podání, které se 

formálně tvářilo jako další úkon ve věci. 

 Osobně se domnívám, že po přečtení citovaného nálezu by měl každý hodnotit 

zrušení paušální vyhlášky jako svévoli Ústavního soudu. Nelze se neztotožnit s trefným 

disentem JUDr. Vladimíra Kůrky, který poukázal na zjevné popření pravidel přezkumu 

ústavnosti Ústavním soudem a nesrozumitelnosti jeho počínání. Čistý amatérismus čiší 

ze skutečnosti, že ÚS zrušil vyhlášku dnem vyhlášení nálezu, čímž v souladu 

s ustanovení § 71 odst. 2 způsobil nevykonatelnost již přiznaných náhrad odměny 

advokáta napříč všemi rozhodnutími místo toho, aby Ministerstvu spravedlnosti 

dal časový prostor pro přijetí nové úpravy reflektující úvahy soudu a odložil 

tak derogaci vyhlášky do budoucnosti. Nejspíše po uvědomění si své chyby vydal ÚS 

sdělení k účinkům uvedeného nálezu sp. zn. Org. 23/13, kde uvedl že nevykonáním již 

přiznaných advokátních odměn by "zasahovalo do základních práv vítězných účastníků 

řízení a tudíž by byla taková aplikace tohoto ustanovení (pozn. § 71 ZoÚS) 

protiústavní". Problémem ovšem je, že sdělení ÚS na rozdíl od jeho nálezů nejsou 

obecně závazná a Ústavní soud tak své pochybení vyřešil sice prakticky, nikoli však 
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v souladu se zásadou zákonnosti a podmínkou určité formálnosti práva, na které je třeba 

trvat.80 

 Náhlé zrušení přísudkové vyhlášky vyvolalo právní vakuum v otázce přiznávání 

náhrady odměny právních zástupců, jelikož podle ustanovení § 151 odst. 2 občanského 

soudního řádu se odměna měla vypočítat právě podle paušální vyhlášky. 

Užití advokátního tarifu naopak zákon předvídal v případech rozhodování podle 

ustanovení § 147 a 149 odst. 2 o.s.ř. Nejvyšší soud se k této mezeře v zákonu postavil 

zejména ve dvou rozhodnutích. Prvním z nich bylo rozhodnutí ze dne 15.5.2013 sp. zn. 

31 Cdo 3043/2010, kdy uvedl, že přes výslovné odlišení přísudkové vyhlášky 

a advokátního tarifu v ustanovení § 151 odst. 2 občanského soudního řádu je na místě 

aplikovat úpravu dosud platnou právě pouze pro postup podle § 147 a 149 odst. 2 

stejného zákona.81 Druhým rozhodnutím byl rozsudek ze dne 26.6.2013 sp. zn. 21 Cdo 

2511/2012, kdy se Nejvyšší soud pokusil stanovit náhradu nákladů řízení ad hoc, tento 

přístup však později opustil, respektive se možná jednalo o exces z důvodu 

neinformovanosti soudu o prvním uvedeném rozhodnutí. 

 

6.3. Novelizace občanského soudního řádu 

 

 V mezidobí se horečně připravovala novelizace občanského soudního řádu. 

Z různorodých snah změnit pravidla civilního procesu se v oblasti nákladů řízení ujala 

jediná. Na počátku roku 2014 vstoupila do účinnosti novela občanského soudního řádu, 

která jako doposud poslední ovlivnila zákonná pravidla přiznávání náhrady nákladů 

řízení. Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění občanský soudní řád, totiž zavedla 

tzv. předžalobní výzvu podle ustanovení § 142a o.s.ř. K dnešnímu dni byl tento institut 

jednou novelizován, zachoval si však svou původní prostost i následky jejího 

nedodržení. Podle uvedeného ustanovení je žalobce toužící po přiznání náhrady nákladů 

v rámci řízení o splnění povinnosti povinen zaslat výzvu k plnění, a to nejméně 7 dní 

před podáním návrhu k soudu, a to na adresu pro doručování, případně na poslední 

známou adresu. Ustanovení naopak nestanovuje žádné zvláštní obsahové náležitosti 

                                                           
80 RICHTER, Martin. Protiústavní aplikace předpisu důvodem pro jeho zrušení? In: Jinepravo.blogspot.cz 

[online]. [cit. 2016-09-24]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2013/05/martin-richter-protiustavni-

aplikace.html 
81 obdobně stanovisko sekce České advokátní komory pro advokátní tarif, In: Cak.cz [online]. [cit. 2016-

09-24]. Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=11296 
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na výzvu, ačkoli některé pozdější judikatura dovodila. 82  Největším výkladovým 

problémem se zdál být požadavek na místo zaslání výzvy, nicméně soudy zatím 

ustanovení nevykládají příliš formalisticky83, což se jeví být velice citlivé. Ne vždy 

je žalobce s to zjistit aktuální adresu dlužníka, případně se zdá být pro žalobce příliš 

tvrdé zjišťovat tuto adresu. Pro úplnost dodejme, že podle druhého odstavce citovaného 

ustanovení lze náhradu nákladů řízení přiznat v případech zvláštního zřetele i přes 

nesplnění povinnosti odeslání výzvy k plnění. 

 Zavedení předžalobní výzvy jako podmínky pro přiznání náhrady nákladů řízení 

osobně pokládám za velice vhodné, když tato představuje poslední "vážné" upozornění 

dlužníka na existenci dluhu a jeho vyčíslení. V případě ignorace zaslané výzvy ze strany 

dlužníka by v souladu s právní zásadou vigilantibus iura scripta sunt měla být 

v následném řízení žalobci přiznána plná náhrada nákladů. 

  

 Na výše uvedený vývoj otázky přiznávání náhrady se snažila reagovat moc 

zákonodárná (konkrétně skupina poslanců) i jinými způsoby, konkrétně novelou 

občanského soudního řádu, která byla projednávána pod sněmovním tiskem č. 107. 

Návrh zákona předložený Poslanecké sněmovně 23.1.2014 počítal s tím, že by v rámci 

bagatelních sporů obrátil pravidlo o náhradě nákladů řízení a nově by tak žádný 

z účastníků neměl na ně právo s tím, že soud by disponoval diskreční pravomocí 

náhradu některému z účastníků přiznat. Proti tomuto návrhu vystupovala kriticky 

i Česká advokátní komora a jiné subjekty.84 I z důvodu nepříznivého vyjádření vlády 

k návrhu vzali navrhovatelé svůj návrh novely zpět. Zmiňovaná úprava by mohla 

znamenat v důsledku nesystematického stanovení částky 10 000,- Kč jakožto hranice 

bagatelnosti snížení úrovně vymahatelnosti bagatelních částek díky ztrátě kompenzační 

funkce náhrady nákladů řízení. Naopak dlužníci by díky ztrátě represivní funkce 

náhrady mohli spoléhat na své nezaplacení nízkých pohledávek. Navržená novela by tak 

neadekvátně omezovala dobytnost práva ve vztahu k bagatelním pohledávkám. 

V souvislosti s tím je vhodné připomenout, že bagatelní pohledávky nevznikají 

                                                           
82 viz např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. 1Co 524/2013 
83 viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 7 Cmo 451/2013 
84 viz například Znepokojení CCBE nad novelou o.s.ř. ke změně v přiznávání nároku na náhradu nákladů 

soudního řízení v tzv. bagatelních pohledávkách ze dne 6.5.2014. In: Cak.cz [online]. [cit. 2016-09-24]. 

Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12922 



51 
 

jen subjektům nezneužívající právo na zastupování, pro které by to mohlo v krajních 

případech znamenat de facto omezení vlastnického práva. 

 

6.4. Formulářová žaloba v advokátním tarifu 

 

 Výše uvedené však neznamená, že by státní orgány rezignovaly na další úpravu 

v té době již mediálně zprofanovaného problému zneužívání práva na zastupování. 

Díky společenskému tlaku byla předpisem č. 120/2014 Sb. novelizována vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, kterým do právního řádu, 

konkrétně do ustanovení § 14b, vnesl úpravu formulářové žaloby. Dle důvodové zprávy 

mělo Ministerstvo spravedlnosti ambice postihnout negativní trend vyplývající 

z podnikání inkasních agentur podle "návodu" Ústavního soudu, dle názoru autora této 

práce však normotvůrci spíše stvořili předpis, jenž přináší místo spravedlivějších 

pravidel pro vyčíslení odměny advokáta ještě více interpretačních obtíží. Stvoření 

tohoto ustanovení navíc trvalo více než rok od vyhlášení nálezu rušící přísudkovou 

vyhlášku. Hypotéza novelizovaného ustanovení zní následovně:  

  

"(1) V občanském soudním řízení, 

a) které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném 

opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech, 

b) v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 

50000 Kč a 

c) v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení, 

 

 Nejproblematičtější část hypotézy se nachází hned v písmenu a) citovaného 

ustanovení, které v sobě zahrnuje požadavky (i) ustáleného vzoru užitého opakovaně 

k zahájení občanského řízení (ii) uplatněného týmž žalobcem (iii) ve skutkově a právně 

obdobných věcech. 

 Ad i - Existují pochybnosti, co zamýšlel normotvůrce souslovím "ustálený vzor". 

Hlavní otázkou (společnou pro většinu podmínek formulářových žalob) je otázka, kdy 

lze vzor považovat za ustálený, respektive kdy lze považovat uplatnění ustáleného 

vzoru za opakované. Četnost podání formálně totožného podání by měla prokazovat 
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neoprávněnou ziskuchtivost žalobce, avšak těžko může být právním předpisem 

stanoveno, kdy se stává vzor ustáleným. Pro konkrétního soudce či senát bude 

z časového hlediska naprosto nereálné a vysoce nepraktické, aby vyvíjel vyhledávací 

činnost v rámci stejného soudu, ba celé republiky, za účelem zjištění množství výskytů 

formálně totožného vzoru. Zároveň je legitimní uvažovat o možnosti jistého anulování 

počtu opakování po určité době, kdy se obdobné nároky vyhovující i zbylým 

podmínkám nevyskytovaly nebo neuplatňovaly, například zvláště v případech 

pohledávek z deliktních či kvazideliktních vztahů, jejichž vznik nelze věřitelem vůbec 

předvídat a závisí zpravidla na vůli či jednání dlužníka. Zároveň se tím vytváří prostor 

pro nerovnost jednotlivých žalovaných v průběhu času, když několik pár prvních 

neúspěšných žalovaných by bylo nuceno platit plnou náhradu odměny advokáta, 

zatímco později, po dostatečném opakování, by ti další již platili náhradu podle 

ustanovení § 14b AF. 

 Vzhledem k absenci judikátů vyšších soudů si na výklad sousloví budeme muset 

počkat do vytvoření takové soudní praxe, avšak v případě ústavně konformního výkladu 

jednoduchého práva by mělo, v otázce podoby ustáleného vzoru, užité sousloví pod 

sebe podřazovat právě návrhy na zahájení řízení, které se od sebe formálně neliší a ve 

kterých jsou dokola měněny pouze tytéž údaje specifikující obdobný skutkový děj 

(např. částka a jméno dlužníka). Otázkou zůstává, zda se lze přijetím kreativního tvůrce 

takových podání či jejich pravidelné alespoň formální změně vyhnout právní hypotéze. 

V takovém případě by se toliko dalo uvažovat o využití institutu obcházení účelu 

právního předpisu, jehož dokazování by ovšem, pokud by bylo vůbec proveditelné, 

zkomplikovalo soudní proces mnohem více než ústavním a zákonným mantinelům 

vyhovující aplikace dosavadní úpravy nákladů řízení, přičemž zkoumání "obsahové 

ustálenosti" by dle názoru autora nepřiměřeně přesahovalo jazykový výklad dotčeného 

ustanovení. 

 Ad ii - Zvolená právní úprava užila pro definici formulářových žalob požadavku 

totožnosti žalobce. Uvedená úprava má pravděpodobně za úkol zamezit tzv. inkasním 

agenturám v nabývání pohledávek určitých druhů za účelem jejich hromadného 

vymáhání, avšak hlavní nedostatek této podmínky vidí autor ve skutečnosti, že 

v případě vůle nesplňovat tuto podmínku není nic jednoduššího než převádět 

pohledávky např. v rámci podnikatelského seskupení či v rámci spolupracujících osob 
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tak, aby na konci procesu žalobce uplatňující nárok nebyl shledán za splňující ostatní 

stanovené podmínky pro stanovení nižší výše odměny za úkon právní služby. Opět lze 

v takovém případě uvažovat o možnosti obcházení práva, přičemž ale opět vyvstává 

otázka praktické nedokazatelnosti zneužití práva. Autor práce zároveň však nevidí 

praktickou a bezproblémovou alternativu k této podmínce. 

 Ad iii - Třetí podmínkou pro užití ustanovení § 14b advokátního tarifu 

je obdobnost věci po skutkové i právní stránce. Zde lze vytknout převážně to, že ve 

většině případů nezáleží na vůli věřitele, zda mu dlužník svůj závazek splní či nikoli. 

V praxi lze nalézt spoustu případů, kdy díky neplnění povinností dlužníka vznikne 

na základě obdobných právních a skutkových okolností věřiteli množství legitimních 

nároků uplatitelných před soudem. Typicky může jít o nájemce bytů či prostor 

sloužících k podnikání, kterému neplatí určité množství nájemců nájemné, placení 

bezdůvodného obohacení vznikající v důsledku neoprávněného užívání věci přenechané 

jinému k dočasnému užívání nebo třeba v případě finančních institucí případy 

nesplacených úvěrů, úroků či jiného peněžitého plnění. Věřitelům, kterým se v rámci 

své činnosti (jejího rozsahu) může stát, že v důsledku většího množství protiprávního 

jednání dlužníků či nastalých protiprávních stavů budou oprávněni vymáhat soudní 

cestou větší množství vzniklých pohledávek, se tak ocitají v nerovném postavení vůči 

"menším" věřitelům či těm, kterým přálo větší štěstí a jejichž dlužníci plní své závazky 

natolik, že se ojedinělé případy delikventů nedají považovat za případy spadající pod 

působnost úpravy formulářových žalob. Takové rozlišování považuji obecně 

za nepřijatelné. 

 Pokud mělo ustanovení § 14b advokátního tarifu upravit komplexně případy 

formulářových žalob, lze mu vytknout též absenci požadavku složitosti, respektive 

právě jednoduchosti věci. Autor chápe, že je tato podmínka těžce legislativně 

uchopitelná85, avšak právě jistá míra banálnosti věci se objevuje jako typický znak 

formulářových žalob v judikatuře Ústavního soudu. Tato úvaha se propisuje následně 

i do odstavce 4 ustanovení § 14b AF, který normuje maximální výši přiznané náhrady 

odměny za zastupování, která se má nejvýše rovnat tarifní hodnotě žalovaného nároku. 

                                                           
85  Jediným myslitelným řešením by nejspíše bylo rozdělení řízení na právně "jednoduchá" nikoli s 

návazností na vymáhanou částku, ale na druh pohledávky, resp. na důvod jejího vzniku (pokuta za 

cestování bez jízdního dokladu, uhrazení tzv. mikropůjček, uhrazení zdravotních či televizních poplatků 

aj.) Taková úprava by však byla velice kazuistická a stejně by nebylo možné vyloučit výkladové 

problémy. 
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 V písm. b) předmětného ustanovení normotvůrce omezuje předměty řízení, které 

splňují výše uvedené požadavky kritériem jejich výše tarifní hodnoty a předmětu plnění, 

když snížená náhrada nákladů řízení se uplatní pouze u peněžitého plnění. 

Tarifní hodnotou v souladu s ustanovením § 8 advokátního tarifu rozumíme v případě 

peněžitého plnění právě jeho výši, přičemž se nepřihlíží k příslušenství pohledávky, 

ledaže by toto bylo uplatňováno jako samostatný nárok. Je těžké odhadnout, proč tvůrce 

novely použil právě výši 50 000,- Kč, hranici, která dle ustanovení § 238 odst. 1 

občanského soudního řádu zpravidla omezuje možnost podávat dovolání, když soudní 

judikatura brojila proti zneužívání práva na právní zastoupení ve věcech bagatelních 

ve smyslu ustanovení § 202 odst. 2 občanského soudního řádu, tj. ve věcech 

s peněžitým předmětem řízení do 10 000,- Kč, proti kterým není možné ve většině 

případů přípustné podat ani odvolání. 

 Konečně písmeno c) citovaného ustanovení již zdánlivě logicky podmiňuje svou 

aplikaci na případy, kdy žalobci užívající formulářovou žalobu byla náhrada nákladů 

řízení přiznána. Textace třetí kumulativní podmínky pro užití § 14b AF však předvídá 

dřívější přiznání náhrady nákladů a zákonitě teprve poté její vyčíslení podle citovaného 

ustanovení. Takový postup však občanský soudní řád ani jiný civilně procesní předpis 

nezná.86 

 V řízeních splňující místy vágní ustanovení předmětné hypotézy lze za jeden 

úkon právní služby do podání návrhu na zahájení řízení včetně přiznat nejvýše 

200-500 Kč, s ohledem na konkrétní výši tarifní hodnoty předmětu řízení. Ve věcech 

výkonu rozhodnutí peněžitého plnění, jehož tarifní hodnota nepřesahuje 50 000,- Kč 

činí dokonce odměna advokáta za první poradu s klientem včetně přepravy a přípravy 

zastoupení a za sepsání návrhu vždy 100,- Kč za každý z uvedených úkonů. Další 

úkony právní služby v těchto věcech je dle ustanovení § 14b odstavce 3 se stanovují 

obecnými ustanoveními o odměně advokáta, přičemž však v případě uplatnění nároku 

formulářové žaloby může odměna advokáta činit maximálně výše tarifní hodnoty. 

Ačkoli je tak podle právní úpravy racionálně počítáno s možností, že úkony právní 

služby po zahájení soudního řízení mohou odůvodňovat náhradu odměny v její obecné 

výši, pravidlem obsaženým v následujícím ustanovení je tato možnost de facto 

                                                           
86 BALÍK, Stanislav. Lze společnost spasit novelou advokátního tarifu? In: Epravo.cz [online]. [cit. 2016-

09-24]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/efocus/lze-spolecnost-spasit-novelou-advokatniho-tarifu-

95011.html  
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negována, jelikož nehledě na další průběh sporu či jeho náročnost normotvůrce 

nepokládá za dostatečně legitimní tyto aspekty promítnou do výše náhrady odměny 

právního zástupce účastníka sporu. Absurdním z hlediska principu rovnosti se pak jeví 

úprava výše paušální částky hotových nákladů obsažená v odstavci 5 rozebíraného 

ustanovení, kdy pouhým naplněním podmínek formulářové žaloby tvůrce předpisu 

zřejmě vychází z fikce, že hotové výdaje spojené s podáním takového návrhu jsou nižší 

než hotové výdaje spojené s podáním "klasické" žaloby. 

 V odstavci 2 komentovaného ustanovení nalezneme úpravu odměny advokáta 

v rámci exekučního řízení, která zní: "Ve věcech výkonu rozhodnutí, je-li vymáháno 

peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50000 Kč, činí pro účely stanovení 

náhrady nákladů řízení sazba odměny za první poradu s klientem včetně převzetí 

a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto 

úkonů." Z čistě jazykového výkladu se však oproti hypotéze prvního odstavce 

dostáváme ke generalizaci všech vykonávacích řízení s předmětem peněžitého plnění 

nepřesahujících částku 50 000,- Kč. Při výkladu systematickém lze dospět ke dvoum 

odlišným závěrům. 

 Prvním z nich považuje citované ustanovení za lex specialis k obecným 

pravidlům stanovení odměny advokáta ve vykonávacích řízeních, tj. stanovením 

hodnoty jednoho úkonu právní služby v závislosti na předmětu řízení a jejich počtu, 

když ustanovení § 14b odst. 2 vymezuje úžeji hypotézu právní normy a omezuje tak její 

aplikaci "pouze" na všechna řízení, v nichž se vymáhá zaplacení částky do 50 000,- Kč 

včetně. 

 Druhým, a zřejmě též Ministerstvem zamýšleným, závěrem je aplikace pravidla 

na věci výkonu rozhodnutí vydaných v řízeních podle odstavce § 14b odst. 1. Tomu 

odpovídá i systematické zařazení úpravy výkonu rozhodnutí v novelizovaném § 14b, 

který se primárně soustředí na úpravu tzv. formulářových žalob. V takovém případě 

je ovšem znění návětí ustanovení zbytečně nepřesné a navíc v rozporu s úpravou 

ve zbylých odstavcích rozebíraného paragrafu, kde se jinak objevují jednoznačně znějící 

odkazy na hypotézu odstavce prvního. Bez významu též není to, že tato 

nekonzistentnost užité úpravy byla připomínkována i ze strany ČAK. Na jednoznačný 

výklad § 14b odst. 2 tak budeme muset vyčkat na případnou soudní praxi, ačkoli 

lze spíše očekávat, že tato se postaví ke smysluplnějšímu druhému výše uvedenému 
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závěru. V návaznosti na to lze shrnout, že odstavec 2 komentovaného ustanovení je tak 

velice nepřesně formulován a je spíše důkazem poněkud narychlo připravené a nedbalé 

úpravy odměny advokáta ve vykonávacím řízení s bagatelním předmětem vzešlé 

především z politického rozhodnutí nikoli naléhavé právní potřeby. 

 Dodejme, že ustanovení § 14b odst. 2 upravuje hodnotu úkonů první porady 

s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a sepsání návrhu na zahájení 

vykonávacího řízení, která činí za každý z uvedených úkonů částku 100,- Kč. 

Další úkony právní pomoci se posléze stanovují obecnými pravidly pro stanovení 

odměny za zastoupení, tedy shodně jako v řízeních podle § 14b odst. 1. Na rozdíl 

od nalézacích řízení ve věcech formulářových žalob však tentokrát není celková 

odměna limitována výší tarifní hodnoty. 

 V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o advokacii byla novela 

advokátního tarifu zaslána České advokátní komoře k vyjádření, která prostřednictvím 

svého předsedy, JUDr. Martina Vychopeňe, otevřeným dopisem ze dne 25.6.2014 znění 

novely připomínkovala. 87  Zejména Ministerstvu spravedlnosti vyčetla odchylnost 

od původní verze vzešlé z Legislativní rady vlády a vyjádřila názor, že "byznys 

s přísudky" by měl být řešen když už legislativně, tak spíše na zákonné úrovni úpravou 

či specifikací diskrece soudu při posuzování vztahu náhrady nákladů řízení a výše 

vymáhané pohledávky a druhu řízení než podzákonným snížením náhrady nákladů 

vynaložených na vymožení dluhu. 

 Součástí připomínek ČAK 88  je především výtka nesystematičnosti, kdy pod 

proklamovaným štítem nápravy vznikající zřejmé nespravedlnosti při vymáhání 

bagatelních částek v návaznosti na charakteristiku formulářových žalob daný soudní 

praxí, jde tato úprava nad rámec soudního výkladu a zároveň sama a odlišně 

charakterizuje formulářové žaloby. Tento rozpor ČAK v připomínkách podrobněji 

rozebírá a považuje ho za zásadní. Následně se připomínky týkaly absence většího 

počtu pásem výše odměny v závislosti na výši předmětu sporu (tarifní hodnotě) 

a upozornění na již výše popsanou nevhodnou formulaci § 14b odstavce 2, nerovnost 

výše režijního paušálu dle obecné úpravy a úpravy formulářových žalob a výtka 

směřující vůči retroaktivní účinnosti úpravy. 

 

                                                           
87 dostupné na: http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/stanovisko-predsedy-cak.pdf 
88 dostupné na: http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/14-06-26--pripominky-cak-_web_.pdf 
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6.5. Zhodnocení současné právní úpravy a soudní praxe 

 

 Výše nastíněné nedostatky úpravy advokátního tarifu účinné od 1.7.2014 

zanechávají v autorovi dojem, že Ministerstvo spravedlnosti spíše než v racionální 

snaze regulovat přiznávání náhrady nákladů řízení vyslyšelo jakýsi "hlas lidu-dlužníků" 

a pokusilo se postihnout fenomén, který je nepostihnutelný natolik, aby bylo vyhověno 

obecnosti právních předpisů a principů přiměřenosti a rovnosti. To lze ostatně vycítit i 

z komentářů tehdejší ministryně spravedlnosti Heleny Válkové ohledně přijetí nové 

úpravy advokátního tarifu, která jednání v rámci věřitelské praxe postupování 

pohledávek subjektům sledující zisk ne z pohledávky samotné, nýbrž z plnění s nimi 

souvisejících označila za "společensky nepřijatelná, protože v jejich důsledku dochází 

nejen k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k zahlcování 

soudní soustavy“. 89  Jak jsem již výše uvedl, spory o peněžitá plnění přesahující 

pětinásobně hranici bagatelního sporu dle občanského soudního řádu, jsou pro zmíněné 

sociálně slabé metou nezřídka nedostižitelnou a o to víc právní úprava postihne i právo 

nezneužívající věřitele.  

 Dalo by se tak shrnout, že v současné době soudní orgány spíše vykládají právní 

normy a posuzují "ve prospěch dlužníka", k zodpovězení zůstává, zdali tak nečiní 

nepřiměřeně. Otázka totiž spíše zní, zdali již v rámci dřívější úpravy nebylo dostatek 

institutů ochrany dlužníků jako slabší strany. Vždyť nakolik je nespravedlivé 

po dlužníkovi žádat zaplacení vedle jistiny i dalších částek (případně jejich částí 

v návaznosti na jeho pasivitu) v situaci, kdy se takový dlužník sám zaváže či jedná 

protiprávně, z toho vzniklý dluh, škodu nebo sankci následně nezaplatí a přes 

předžalobní výzvu nechá věc dojít až před soud, případně dále přes pravomocný 

rozsudek přiznaný nárok věřiteli nezaplatí a následně případně ještě nesplní povinnost 

do 30 dnů od zahájení exekuce? Tolik k procesním korektivům bezpráví 

či nespravedlnosti a ochraně slabší strany. V hmotném právu či v soudním výkladu 

práva lze nalézt spoustu dalších institutů, které vyvažují vztah věřitele a dlužníka, ať je 

to například úprava lichvy, clasula rebus sic stantibus, korektiv dobrých mravů, 

případně neplatnosti právních jednání při jejich porušení, moderace smluvní pokuty, 

                                                           
89 převzato z tiskové zprávy dostupné na: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=336675 
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přiměřenost sjednaných úroků a mnoho dalších. A pokud by opravdu většina praxe 

neustále nepřijatelné výsledky z pohledu hodnotového, nebylo by vhodné pouze 

odpovídajícím způsobem, přiměřeně snížit přiznávané částky odměny? Nezapomínejme 

také na skutečnost, že soudy ve svých rukou neustále třímají možnost náhradu 

některých neúčelných nákladů řízení nepřiznat v mantinelech dřívějších rozhodnutí 

Ústavního soudu, či náhradu nákladů v případě vážných důvodů moderovat. 

 V návaznosti na výše uvedené se autor domnívá, že naše stávající právní úprava 

stanovení a přiznávání odměny právního zastoupení advokátem je nesystematická, 

nedostatečně přesná, nepřehledná, nelegitimní a v případě jejího doslovného výkladu 

kladoucí na činnost soudních orgánů přinejmenším stejné nároky jako tomu bylo před 

jejím přijetím. Obdobně je nevhodný i přístup soudů, které pod štítem spravedlnosti 

a rovnosti místy nepřiměřeně zvýhodňují dlužníky, tedy ty, kteří se původně chovali 

protiprávně. 90  Soudy naopak ustanoveným trendem zatěžují ekonomicky 

i administrativně věřitele, a ačkoli jsou mnohé jejich závěry soudy legitimní, současnou 

situaci lze považovat za mírně vychýlenou ve prospěch dlužníků. 

 

6.6. Možný budoucí vývoj a úvahy de lege ferenda 

 

 Jak bylo výše uvedeno, současnou právní úpravu náhrady nákladů řízení nelze 

rozhodně považovat za bezchybnou a spravedlivě vyváženou, na druhou stranu musíme 

ocenit snahu státních orgánů napříč všemi druhy státní moci řešit nastalý krajně 

nespravedlivý stav automatizovaného vymáhání bagatelních pohledávek inkasními 

agenturami. 

 Již jsem výše uvedl obavy z pokračování v nastalém trendu zvýhodňování 

dlužníků. Tento proces by se měl podle mého již nyní zastavit, jelikož už dnes jsou 

judikaturou odstraněny nespravedlivé situace náhrady nákladů řízení subjektům 

zneužívající právo či subjektů napojených na veřejné rozpočty v souvislosti 

s jednoduchými právními spory či ve sporech, které spadají pod specializaci toho, 

kterého orgánu veřejné moci. Ve výjimečných případech bych však zachoval oprávnění 

státu na náhradu advokáta. Mezi takové případy by šly zařadit objektivně náročné spory 

s výskytem složitých právních otázek či v případě sporů vyžadující výjimečné 

                                                           
90 srovnej s ustanovením § 6 občanského zákoníku, že nikdy nemá těžit ze svého protiprávního jednání. 
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zkušenosti či právní specializaci v určité oblasti. Legitimnost zastoupení advokátem 

by mohla být též dovozena v mezinárodních sporech. 

 Ohledně soukromých subjektů je nadále třeba odolat opakovaným snahám 

o přijetí obecného pravidla o nepřiznávání náhrady nákladů řízení v bagatelních sporech 

a snah o přijetí názoru, že někteří "velcí", četní věřitelé či věřitelé s jistým právním 

aparátem či vzděláním, by neměli být oprávněni obdržet náhradu za odměnu advokáta 

z důvodu její neúčelnosti. Obzvláště druhý uvedený případ by znamenal pro dotčené 

subjekty de facto odnětí práva na zastupování v důsledku ekonomických souvislostí 

s vyslovenou neúčelností spojených. U subjektů zaměstnávající právnicky vzdělané 

osoby by sice v této souvislosti šlo uvažovat o zařazení přiměřené částky na odměnu 

zaměstnaného právníka do nákladů řízení, nicméně v takovém případě by musel být 

změněn dosavadní přístup judikatury i odborné literatury a nastal by velice 

komplikovaný problém s určením přesné výše přiznávané náhrady účelně vynaložených 

nákladů. Zaprvé by díky zvláštní pozici advokáta jakožto právního profesionála nesměla 

být výše náhrady odměny firemního právníka stejně vysoká jako náhrada odměny 

advokáta, za druhé by vrchnostenským stanovením výše náhrady soukromých právníků 

stát mohl naprosto zbytečně deformovat příslušný segment pracovního trhu. Z výše 

uvedeného je patrné, že je nutné zachovat možnost každého soukromého subjektu 

se nehledě na jeho velikost, obrat či existenci právního oddělení zastoupit v civilním 

řízení advokátem.  

 Do budoucna bych jistě doporučil Ministerstvu spravedlnosti zvážit výši 

bagatelní částky. Současná výše odpovídající částce 10 000,- Kč se zdá být 

nesystémově stanovenou částkou 91 , která se takřka rovná výši minimální mzdy 

a polovině částky mediánu průměrné čisté mzdy. Zároveň jsou odlišně stanovené částky 

rozsahu škody v trestním zákoníku92 nebo například částka, na kterou se nevztahuje 

zákon o spotřebitelském úvěru jakožto jedním z typů vzniku drobných pohledávek.93 

Pro stanovení odpovídající hranice bagatelnosti pohledávky bych zohlednil i statistiky 

předmětů soudních řízení, aby snížením hranice naopak nebyly zahlceny odvolací 

soudy. Ačkoli žádnou takovou statistikou nedisponuji, jeví se mi odhadem částka 

5 000,- Kč bez příslušenství za přiměřenou či alespoň přiměřenější. 

                                                           
91 shodně též ÚS v nálezu sp. zn. IV. ÚS 498/12 (N 77/65 SbNU 73) ze dne 11.4.2012 
92 viz § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
93 § 2 písm. e) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 
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 Díky nevhodnosti zvolené úpravy formulářových žalob v ustanovení § 14b 

advokátního tarifu bych byl pro zrušení tohoto ustanovení a nahradil ho větší 

diferenciací odměny advokáta za jeden úkon ve věci v rámci bagatelní výše sporů. 

 Obecně jsem velkým zastáncem předžalobní výzvy, která by měla být v naší 

úpravě zachována, přičemž nemám větších výčitek proti jejímu legislativnímu 

vyjádření. Judikatura některých vyšších soudů dle mého dovodila některé výslovně 

neupravené náležitosti předžalobní výzvy 94 , nicméně tato judikatura v konečném 

důsledku neomezuje vymahatelnost závazků v soudním řízení, navíc se jedná o jedno 

z mála zpřísňujících výkladů předžalobní výzvy oproti jiným rozhodnutím vyšších 

soudů.95 

 Dále by měl český zákonodárce v budoucnu zvážit po vzoru německé 

a slovenské úpravy převedení rozhodování o výši nákladů řízení do gesce soudních 

úředníků. Osobně se však domnívám, že tento krok by neměl být uspěchán a měl by 

přijít až v momentě, kdy soudci si navyknout na případné nově stanovené či dovozené 

zásady přiznávání náhrady nákladů, a to především z toho důvodu, že rozhodnutí 

soudních úředníků by se přezkoumávala omezeným způsobem, bez možnosti 

mimořádných opravných prostředků právě samotnými soudci. Pro zavedení této úpravy 

tak pokládám za důležité nejprve navození naprostého souladu přístupu všech nižších 

soudů ke spravedlivému hodnocení nákladů účastníků. 

 V úvodu práce jsem uvedl, že jedním z důvodů, proč je náhrada nákladů řízení 

natolik diskutována v poslední době jsou sociální a ekonomické poměry některých 

dlužníků, zejména těch ne příliš majetných, kteří se pak často ocitají v tzv. dluhové 

spirále. Jako posledním, nikoli však nejméně důležitým, krokem v boji proti inkasním 

agenturám a obdobným podnikatelským subjektům tak považuji zvýšení právního 

povědomí ohledně zákonných pravidel vymáhání dluhů, výhodnosti poskytování 

drobných půjček nebo vzniku jiných druhů bagatelních pohledávek. Doporučil bych tak 

příslušným ústředním správním orgánům se v neposlední řadě zamyslet nad možnostmi 

lepší informovanosti kritických skupin potencionálních, ale i již existujících dlužníků. 

                                                           
94 např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. 1Co 524/2013, dovozující 

zakotvení výslovného upozornění na případné soudní vymáhání splnění povinnosti; osobně se domnívám, 

že i případný odkaz na ustanovení § 142a o.s.ř. je z důvodu všeobecné bezplatné možnosti přístupu k 

zákonům České republiky dostatečným upozorněním. 
95 např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19.02.2015 sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, usnesení Vrchního 

soudu v Praze ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 7 Cmo 451/2013 aj. 
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7. Komparace s odměnou jiných zástupců 

 

 Advokát není v našem právním řádu jediným upraveným zmocněncem účastníka 

sporu. Vedle něj mohou účastníka zastupovat za určitých podmínek i notáři, patentoví 

zástupci nebo též jiné fyzické osoby vystupující jako obecní zmocněnci. Níže 

je pojednáno o specifikách a rozdílech těchto ostatních zástupců oproti úpravě 

zmocněnce-advokáta. 

 

7.1. Odměna za zastupování notářem 

 

 Notář může zastupovat účastníka řízení jen v určitých sporech, které jsou 

uvedeny v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, kde je uvedeno, 

že notář může (mimo jiných činností) zastupovat fyzické a právnické osoby před soudy 

v řízení podle části páté o.s.ř., tj. ve věcech přezkumu rozhodnutí, jež vydaly správní 

orgány, dále ve věcech zápisu do veřejných rejstříků a ve všech řízení upravených 

zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vyjma taxativně uvedených 

řízeních v bodech 1. až 7. stejného ustanovení.96 

 Notářem je fyzická osoba, která byla na návrh Notářské komory ČR jako notář 

jmenována ministrem spravedlnosti. Notáři lze stejně jako advokátovi udělit pouze 

plnou procesní moc. Notář zároveň vykonává svoji činnost obdobně jako advokát 

za úplatu.97 Odměna notářů je stanovována na základě zákonného zmocnění ve vyhlášce 

Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky, který ovšem místo vlastní úpravy 

používá odkaz na užití advokátního tarifu. 

 

 

 

 

 

                                                           
96 např. v řízení o pozůstalosti, v němž vykonává činnost soudního komisaře, dále v řízení o soudním 

prodeji zástavy, řízení ve věcech rodinněprávních vyjma péče soudu o nezletilé a výkonu rozhodnutí ve 

věcech péče soudu o nezletilé 
97 viz ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád 
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7.2. Odměna za zastupování patentovým zmocněncem 

 

 Poslední právní profesí, která může vykonávat zástupčí oprávnění v civilním 

řízení je patentový zástupce. V ustanovení § 25b občanského soudního řádu je rovněž 

přímo omezeno toto oprávnění, když je vyloučeno pro podání dovolání a řízení před 

dovolacím soudem. Dále je toto omezení regulováno zákonem č. 417/2004 Sb., 

o patentových zástupcích, přesněji v ustanovení § 1 odst. 2 citovaného zákona, v němž 

je působnost patentových zástupců obecně stanovena jejich specializovaným oborem – 

průmyslovým vlastnictvím. Patentový zástupcem je ten, kdo je zapsán v seznamu 

patentových zástupců vedeném profesní Komorou petentových zástupců České 

republiky.98 Na rozdíl od úpravy zmocnění advokáta či notáře, lze udělit patentovému 

zmocněnci i omezenou plnou moc, tedy zmocnit ho i jen k některým procesním 

úkonům. Ohledně odměny je úprava podobná té notářské, tedy na základě ustanovení 

§ 137 odst. 2 o.s.ř. se užije též advokátní tarif. 

 

7.3. Zastoupení obecným zmocněncem 

 

 Na rozdíl od výše uvedených zástupců, obecný zmocněnec není profesionálem 

v oboru. De facto jediná podmínka výkonu zastupování je jeho plná svéprávnost 

a osobní výkon zastupování. V důsledku laickosti obecného zmocněnce je výkon jeho 

zástupčího oprávnění oproti výše uvedeným zástupcům značně omezen. Obecný 

zmocněnec například nemůže být dále zastupován substitučně dalším zmocněncem, 

stejně jako nesmí zastupovat účastníky před soudy opakovaně, v takovém případě by se 

dopustil veřejnoprávního deliktu pokoutnictví. Soud má navíc při splnění zákonných 

podmínek obsažených v ustanovení § 21 odst. 2 o.s.ř. povinnost rozhodnout 

o nepřipuštění jeho osoby jakožto zástupce účastníka. Z pohledu této práce 

je nejpodstatnější skutečnost, že odměna obecného zmocněnce netvoří součást nákladů 

řízení, v případě úspěchu ve sporu má však nárok na náhradu hotových výdajů a ušlého 

                                                           
98 viz ustanovení § 7 zákona č. 417/2004, o patentových zástupcích 
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zisku.99 Uvedené však nemění nic na smluvní volnosti obecného zmocněnce a účastníka 

řízení spočívající v tom, že si mezi sebou odměnu za zastupování dohodnout. 

 

8. Porovnání přiznávání odměny za zastupování ve 

vybraných zemích 

 

8.1. Spolková republika Německo 

  

 Na rozdíl od naší úpravy je právní úprava Spolkové republiky Německo ohledně 

odměny advokáta stanovena na zákonné úrovni. Prvním zákonným předpisem 

je Zivilprocessordnung (obdoba občanského soudního řádu) z roku 1950, ve kterém 

jsou stanoveny, obdobně jako u nás, pravidla placení a povinnost náhrady nákladů 

řízení. Náklady řízení (Prozesskosten) jsou v Německu rozdělovány na soudní náklady 

(Gerichtskosten) a náklady mimosoudní (Aussergerichtlichekosten), kam právě odměna 

advokáta patří.100  

 Zajímavostí je, že samotná výše odměny advokáta je též stanovena zákonem, 

konkrétně Rechtsanwaltsvergütungsgesetz z roku 2004. V tomto zákoně jsou obsažena 

zejména pravidla, principy sjednávání a zejména v části 3 jeho Přílohy č. 1 způsoby 

výpočtu náhrady odměny advokáta v řízeních před soudy.101 

 Koncept náhrady nákladů řízení je velice podobný konceptu uplatňovanému 

v našem právním řádu. Stanovení obecné povinnosti nahradit náklady občanského řízení 

se dle ustanovení § 91 německého občanského řádu také řídí zásadou úspěchu ve sporu. 

V ustanovení § 92 je stanoveno pravidlo pro pouhý částečný úspěch ve věci shodné 

s naší úpravou obsaženou v ustanovení § 142 odst. 3 o.s.ř. a v následujícím ustanovení 

též pravidlo při zpětvzetí žaloby pro uznání nároku žalovaným totožné dle jazykového 

výkladu s naším § 146 odst. 2 o.s.ř. Německá právní úprava zná konečně i separaci 

nákladů upravenou v § 95 a 96 ZPO pokrývající zaviněné oddalování rozhodnutí 

                                                           
99 dle ustanovení § 137 odst. 2 o.s.ř. a související judikatury, např. usnesení Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 31. 1. 1996, sp. zn. 5 Co 2299/95 "Odměna za právní pomoc, kterou účastník zaplatil 

osobě, která není ani advokátem, ani komerčním právníkem, nepatří mezi náklady uvedené v § 137 o. s. ř. 

a soud nemůže účastníkovi přiznat jejich náhradu.“; otištěno v Soudních rozhledech č. 6/1996, str. 153 
100 PAULUS, Christoph G. Zivilprozessrech. Berlin Heidelberg: Springer, 2013., s. 68 
101 dostupné na: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rvg/gesamt.pdf 
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a neúspěšné prostředky na uplatnění či na obranu proti nároku. Neméně zajímavé je 

z pohledu náhrady nákladů řízení ustanovení § 94 ZPO, které stanovuje, že nevyzvání 

ke splnění dluhu před jeho uplatněním u soudu neznemožňuje náhradu nákladů řízení, 

avšak soud nemusí přiznat ty náklady, které by nebyly vznikly, pokud v předsoudním 

stádiu žalobce žalovaného kontaktoval ohledně uplatňované povinnosti. 

 Náhrada nákladů řízení kryje náklady nezbytné (notwendig) k uplatnění nároku 

či obraně proti němu. Odlišností oproti naší právní úpravě je proces zjišťování výše 

náhrady nákladů řízení. Poté, co soud rozhodne o tom, který z účastníků je v jakém 

poměru povinen k úhradě náhrady, následuje na návrh účastníka proces podle 

ustanovení §§ 103 - 107 ZPO, při kterém se zjišťuje nezbytnost nákladů a jejich výše 

soudním úředníkem, který pak vydá o nákladech vlastní rozhodnutí. 

 

8.2. Slovenská republika 

 

 Základními slovenskými předpisy pro stanovení odměny za poskytování 

právních služeb je zákon č. 586/2003 Sb., o advokácii, a vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti č. 566/2004 Sb., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb. Tyto předpisy obsahují obdobná ustanovení jako jejich české 

protějšky. 

 Základní procesní předpis upravující civilní řízení je v současné době 

ve Slovenské republice nový zákon č. 160/2015 Zb., civilný súdní poriadok (CSP), 

který oproti původní úpravě (který se značně podobné té naší současné) značně 

zredukoval úpravu nákladů řízení (trovy konania) na pouhých 13 paragrafů. Poměrně 

podstatně se změnilo legislativní vyjádření úpravy, ačkoli zásady a pravidla, na kterých 

úprava stojí byly takřka celé zachovány, dále tak platí zásada placení svých nákladů 

(§ 252 CSP), zásada úspěchu ve věci (§ 255 CSP) či zásada zavinění (§ 256 CSP). 

Zestručnění a zobecnění institutu náhrady nákladů řízení má nejspíše vést k do jisté 

míry neformální a efektivní aplikaci jejich přiznávání. 102  Podle § 251 CSP platí, 

že náklady řízení jsou "všechny prokázané, odůvodněné a účelně vynaložené náklady, 

                                                           
102 Dovodová správa k § 245 a násl. zákona č. 160/2015 Zb., dostupná na: 

http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2015/160-2015-z-z-csp.html 
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které vzniknou v souvislosti s uplatňováním či bráněním práva". Obecné ustanovení tak 

již ani nemá ambici demonstrativně uvádět příklady nákladů řízení. 

 Naopak do nové úpravy nebylo zahrnuto ustanovení o náhradě nákladů procesně 

neúspěšného účastníka, který svým jednáním nezavdal příčinu pro podání žaloby. 

Vypuštění tohoto pravidla se tak jeví jako zpřísnění úpravy pomocí redukce zákonných 

výjimek. Zmizelo též ustanovení o možnosti přiznání plné náhrady nákladů řízení, 

v němž závisí výše plnění na znaleckém posudku či úvaze soudu, podle důvodové 

zprávy k současnému ustanovení § 255 CSP však toto ustanovení, zřejmě v návaznosti 

na základní procesní zásady obsažené v uvozovacích článcích 1 až 4 zákona uvedený 

přístup nadále umožňuje.103 

 Současná slovenská úprava značně mění proces rozhodování o náhradě nákladů, 

když nově bude soud rozhodovat o náhradě ex offo (srov. dosavadního § 151 o.s.p.) 

a nově bude po německém vzoru soudce rozhodovat o povinnosti k náhradě (případně 

poměru náhrady), ale její konkrétní výši nechá vyčíslit po právní moci konečného 

rozhodnutí ve věci soudního úředníka. 104  Nová úprava si od toho slibuje velké 

zjednodušení administrace soudů s náhradou nákladů řízení, když proti přiznané výši 

náhrad bude možné podat jakožto opravný prostředek pouze stížnost podle § 239 a násl. 

CSP, která však nebude mít vliv na právní moc meritorního rozhodnutí.105 O stížnosti 

následně rozhoduje soud, přičemž proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. 

Exekučním titulem pro vymáhání nezaplacené náhrady nákladů řízení pak bude 

usnesení soudního úředníka, jelikož to v sobě bude obsahovat konkrétní exekuovatelnou 

částku. 

 Osobně pokládám řešení slovenského zákonodárce za zajímavé a praktické a na 

první pohled se zdá, že jeho aplikací by opravdu soudy mohly zefektivnit rozhodování 

o náhradě nákladů řízení. Mezi nedostatky lze však zařadit absenci lhůty k vyčíslení 

výše náhrady nákladů řízení, jistá míra nepředvídatelnosti v rozhodování soudních 

úředníků díky absenci sjednocovací judikatury vyšších soudů a problematické 

(nevyjasněné) uplatnění tohoto postupu u zjednodušených rozhodnutí, např. 

elektronickém platebním rozkazu. 

                                                           
103 SEDLAČKO, František. Rekodifikácia civilného procesného práva: Trovy konania a ich náhrada, 

Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2016, str. 4-5 
104 viz ustanovení § 262 zákona č. 160/2015 Zb. 
105 Dovodová správa k § 255 zákona č. 160/2015 Zb. 
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 Co se týče dosavadní judikatury související s náklady řízení a jejich náhradou, 

lze uzavřít, že díky dřívější značné podobnosti české a slovenské právní úpravy, jsou 

i závěry slovenských soudů velmi podobné těm naším.106 

 

9. Závěr 

 

 Domnívám se, že z popsaného postupu vývoje nahlížení na problematiku 

zneužívání ze strany státních orgánů a následné regulace tohoto odvětví, se dává stále 

větší důraz na ochranu (ekonomicky) slabší strany – dlužníků. Převážně se tak děje 

s argumentací nerovných příležitostí, zdrojů či míry vychytralosti věřitelů, kteří v rámci 

dosahování zisku sahají k méně či více kontroverzním praktikám, nicméně se nemohu 

zbavit dojmu, že tvůrci a interpretátoři norem tíhnou k místy zbytečné regulaci 

vymáhání drobných pohledávek. 

 Ačkoli judikatura vyšších soudů je ve většině případů náhrady nákladů řízení 

kvalitně obsáhlá po argumentační stránce, místy se vyskytují i případy nerovného 

rozhodování či vyhovění jistému mediálnímu tlaku ze strany státních orgánů provázející 

případy některých dlužníků. V prvním uvedeném případě se lze setkat převážně 

u případů náhrad odměn advokáta, která dosahuje jisté bagatelní výše. Při rozdílné 

aplikaci přiznávání náhrady nákladů řízení ze strany obecných soudů, převážně prvního 

a druhého stupně, se často stává, že v důsledku absence opravných prostředků podávají 

poškození účastníci řízení ústavní stížnost. Ústavní soud v takových případech 

rozhoduje ovšem stejně nekonzistentně jako obecné soudy, de facto postupuje svévolně, 

když vytváří svým místy schizofrenním přístupem právní nejistotu v oblasti náhrad 

odměny advokátů a nákladů řízení obecně. Jak bylo řečeno již výše, Ústavní soud 

na jedné straně opakuje, že přiznávání náhrady je integrální součástí civilního řízení 

a platí pro něj tak stejné zásady, na druhé straně se zpravidla vyhýbá přezkumu 

rozhodnutí o bagatelních částkách, přičemž ovšem hodnotí hranici bagatelních částek 

jako zcela nesystémovou. Výsledkem tak je situace naprosté svévole v připuštění 

                                                           
106 Jedná se například o vymezení zneužití práva na zastupování (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. 

apríla 2014, sp. zn. 2 Sži/6/2014, nález Ústavného súdu Českej republiky z 25. júla 2012 sp. zn. I. ÚS 

988/12, nález Ústavného súdu Českej republiky z 2. októbra 2013, sp. zn. II. ÚS 736/2012) či posuzování 

účelnosti zastoupení (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júna 2014, sp. zn. 6 MCdo 9/2013, Uznesenie 
Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2015, sp. zn. 4MCdo/16/2014, uznesenie Najvyššieho súdu SR z 

19. júla 2012, sp. zn. 7 Cdo 93/2012) 
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ústavních stížností, kdy například případy nepřiznání náhrady právnické osoby, jejíž 

ovládající osobou je advokát, jsou Ústavním soudem odmítány, ačkoli některým 

ústavním stížnostem fyzických osob je vyhovováno při i nižší míře absurdnosti 

či protiprávnosti případů. Obdobně též případy nepřiznání náhrady odměny advokátů 

některých zákonem zřízených právnických osob, ačkoli následně přiznání náhrady 

poskytnuté advokátní odměny jinému takovému subjektu, například České kanceláři 

pojistitelů, posvětil. 

Lze pochopit přístup Ústavního soudu, který nehodlá připustit své zavalení 

agendou bagatelních sporů, nicméně jeho nerovným přístupem mnohdy popírá zásady, 

kvůli kterým ruší rozhodnutí obecných soudů. Obzvláště pro budoucnost nepovažuji za 

vhodné ani odlišný přístup s odůvodněním, že způsobení škody bagatelní výše zpravidla 

nemůže dosáhnout ústavněprávní roviny. Nevhodné mi to přijde především proto, že se 

obávám v budoucnu takového výkladu práva, která pro ochranu věřitelů bude 

dvourychlostní – pro "skutečné" věřitele a věřitele s bagatelními pohledávkami, jejichž 

ochrana bude nedůvodně nižší. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou kontroverzní 

rozhodnutí jako v případě zrušení přísudkové vyhlášky, jenž akorát podrývají autoritu 

Ústavního soudu v odborných kruzích z důvodu vyhnutelného vytváření právní 

nejistoty a podrobování aplikace práva pod skutkový stav a masově omílané postoje. 

 Autor této práce nemá nic proti a plně souhlasí s principem ochrany slabší 

strany, avšak přístup státních orgánů ve věci přiznávání odměn advokátů a jiných 

nákladů řízení výrazně tento princip nadřazuje nad obecnější principy – rovnosti 

a přiměřenosti, když dlužníky nejen chrání, ale také jim poskytují neadekvátní 

a nelegitimní úlevy. V první řadě je to stále dlužník, který se na počátku dobrovolně 

zavázal (či se dokonce v důsledku zaviněného protiprávního jednání stal povinným) 

splnit určitý dluh, přičemž nikoli neobvyklým jsou dokonce případy, kdy určití dlužníci 

se vědomě (ač místy nechtěně) zadlužují a dostávají se do tolik omílaných dluhových 

spirál. Je pravdou, že v dnešní společnosti plné na první pohled výhodných nabídek 

nejrůznějších finančních i nefinančních institucí je dosáhnutí stavu zadlužení snazší než 

kdy předtím, umělým zásahem do fungování trhu ovlivňujícím vymáhání pohledávek 

však stát dosáhne akorát deformací takového trhu, přičemž ve výsledku změní postavení 

dlužníků spíše okrajově. Na rozdíl od mnohých věřitelů. V jiných typických případech 

jsou postiženými žalovanými ti, kdo užívali veřejnou hromadnou dopravu, 
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distribuované energie či jiné veřejné služby, aniž by za to i přes minimálně dvě 

upomínky zaplatili. Nakolik je opravdu žádoucí a spravedlivé, aby na takové uživatele 

byl brán zvláštní ohled? Je samozřejmé, že tyto osoby mají totožná práva jako ostatní, 

ale je třeba jim situaci oproti jiným dlužníkům ulehčovat? Z čistě ekonomického 

hlediska je umělé snižování kompenzace (výhodnosti) vymáhání nezaplacených 

peněžních prostředků cestou k odpisu těchto pohledávek, a naopak jejich kompenzace 

na subjektech, které své dluhy řádně platí. Takový stav je ovšem z hlediska práva, 

jakožto prostředku spravedlivé regulace praktického života, nežádoucí. 

 V současné době je v našem právním řádu výslovně uvedena zásada, že nikdo 

nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.107 Osobně se domnívám, 

že protiprávnost deliktu dlužníka stále převažuje nad nepoctivostí jisté podmnožiny 

věřitelů. U věřitelů zpravidla nelze spatřovat nepoctivost či protiprávnost v pouhých 

důsledcích postavení věřitele, tj. vyzýváním k úhradě vzniklého dluhu a jeho vymáhání 

zákonnou cestou. Takovému věřiteli by bylo nespravedlivé alespoň z větší části 

kompenzovat náklady vzniklé v důsledku braní se o svá práva – vymáhání povinnosti 

po dlužníkovi. Na druhou stranu můžeme s určitostí stanovit, že podnikání 

s bagatelními pohledávkami a generování zisku, byť s nechtěnou pomocí a posvěcením 

státu, proti němuž se nemůže dotčený ani bránit opravnými prostředky je nepoctivé. 

V takovém případě by tak neměl v důsledku svého chování mít neoprávněný prospěch 

ani jeden ze zúčastněných. Z uvedeného vyplývá, že citlivým nastavením hranice, kdy 

se souzení alespoň z velké části kompenzuje a nikoli vyplácí tak odstraňuje celý 

problém a není nutné vymýšlet složitě nadefinované výjimky a množství skutkových 

podstat s různými závěry ohledně přiznávání náhrady nákladů řízení. 

 Autor v žádném případě neobhajuje praktiky skupování pohledávek a výkon 

práva v rozporu s účelem právního předpisu či v rozporu s dobrými mravy, nicméně 

se mu nastalá situace zdá řešená nedostatečně systémově a spravedlivě. Klíčovější 

se autorovi práce jeví aktivnější a jednotný přístup soudců obecných soudů prvního 

stupně, kteří mají bagatelní agendu výhradně na starosti a větší právní povědomí 

reálných či potencionálních dlužníků doplněné o citlivou ochranu dlužníků jako slabší 

strany před skutečně predátorskými a jinými nekalými praktikami vytváření a vymáhání 

dluhů, nikoli zatěžování všech „legitimních“ věřitelů na základě nepříjemných 

                                                           
107 viz ustanovení § 6 odst. 2 NOZ 
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zkušeností s několika subjekty. Nesmíme zapomínat, že právě dlužníci jsou ti, kteří 

porušili právo jako první a neměli by tak těžit ze zjednodušování a zvýhodňování 

pravidel ať už s poukázáním na jejich mnohost či s odkazem na nekalé praktiky 

menšiny věřitelů. 

 Podstata práva je mimo jiné jeho formálnost, která by měla být v každém 

případě patřičně zachována. Neplnící dlužník by tak měl počítat s tím, že se jeho 

celkový dluh zvýší v návaznosti na náhradu výdajů věřitele s vymáháním neplněného 

dluhu. Domnívám se přitom, že existuje vyvážená hranice náhrad, která kompenzuje 

strasti věřitele způsobené dlužníkovou neschopností či neochotou splácet a která 

je zároveň přiměřená a nesankční. Úloha práva pak spočívá dále v tom, že má obě 

strany (věřitele i dlužníka) chránit před nelegitimními riziky spojenými s postavením 

té které strany, například se zneužíváním práva druhé strany. Poskytovatelé služeb 

(věřitelé) by tak například měli mít zaručeno, že za poskytnuté služby zaplaceno. 

V opačném případě by tyto služby nebyli motivováni vůbec poskytovat. Na druhé straně 

má být chráněn uživatel (dlužník) proti nekalým praktikám, nepřiměřeným povinnostem 

a zjevně nespravedlivému uspořádání vztahů, což ovšem zpravidla není případ 

vymáhání plnění za poskytnuté služby.  
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10. Seznam použitých zkratek 

 

o.s.ř. - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ČAK - Česká advokátní komora 

ÚS - Ústavní soud 

Listina - Listina základních práv a svobod 

Ústava - ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 

AF / advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.  

ZPO - Zivilprocessordnung 

CPS - Civilní poriadok soudní 
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12. Resumé 

 

Odměna za zastupování advokátem v civilním řízení se zaměřením na 

otázku rozsahu jejího přiznávání v bagatelních sporech 

 

 Tato práce se zabývá vývojem a současnou právní úpravou a judikaturou vyšších 

soudů přiznávání odměny za zastoupení advokátem v soudním řízení. Po krátkém 

historickém exkurzu je v této práci popisována současná právní úprava sjednávání 

a poskytování odměny advokáta za právní služby. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že odměna advokáta je přiznávána v rámci náhrady 

nákladů řízení, popisuje tato práce i obecná pravidla pro jejich přiznávání se zvláštním 

zaměřením na odměnu za zastupování, zejména je rozebírána z hlediska účelnosti 

právního zastoupení. V následující, nejrozsáhlejší části se tato práce zabývá recentním 

vývojem otázky náhrady nákladů řízení se zvláštním zaměřením na bagatelní spory, 

včetně judikatury převážně Nejvyššího soudu a Ústavní soudu v různých situacích 

přiznávání odměny advokáta. V této části jsou stručně, avšak komplexně, popisovány 

postoje a myšlenkové trendy soudů a normotvůrců v této oblasti. Práce podrobuje 

současnou právní úpravu a výklad právních norem kritice, přičemž v některých 

případech nachází rozpor přístupu přiznávání náhrady nákladů s obecnými právními 

zásadami a principy spravedlnosti. 

 Další dvě části práce jsou komparativní – první z nich porovnává postavení 

advokáta a dalších možných zástupců účastníka v civilním řízení, v té druhé jsou zase 

krátce představeny právní úpravy odměny advokáta a jejího přiznávání našich 

geografických sousedů – Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo. 

 

Klíčová slova: náhrada odměny za zastupování; bagatelní spory  
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13. Abstract 

 

Reimbursement of the legal representation in civil proceedings with 

special focus on petty legal disputes 

 

 This thesis concerns with a development and current legislation and case law 

of the higher courts in cases of granting compensation for legal representation in court 

proceedings. After a brief historical excursion is described current legislation of the 

negotiation and providing a fee for legal services of attorney. 

 Given the fact that's attorney's remuneration is granted as a part of the costs 

of proceedings, this thesis describes general rules for granting mentioned costs with 

a special focus on reimbursement of representation, in particular is discussed in terms 

of the effectiveness of legal representation. In the following, the largest part of the 

thesis issues recent development of costs of proceedings in "petty disputes" including 

a judicature of Supreme Court and Constitutional Court in a variety of situations. 

Described section of thesis briefly but comprehensively presents attitudes and 

intellectual trends of courts and legislators in concerned area. The thesis subjected 

the current legislation and case law to a criticism, and found out that in some cases is 

judicature and legislation in contrast of basic law principles and equity principle. 

 The other two sections of thesis are mainly comparative - the first one compares 

statue of attorney-at-law with other possible attorneys of participant in civil 

proceedings, the second one briefly describes a legislation of attorney's fees and it's 

granting in civil proceedings of geographical neighbours of Czech Republic - Slovakian 

republic and Federal republic of Germany. 

 

Key words: reimbursement of legal representation; petty disputes 


