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XI. Závěr 
 

Tato diplomová práce se zabývá tématem Náklady civilního soudního řízení. Snažila 

jsem se přehledně pojednat o druzích nákladů řízení a o zásadách, které ovládají placení 

a náhradu těchto nákladů, přičemž jsem svůj výklad doplnila o judikaturu obecných 

soudů i Nejvyššího a Ústavního soudu. Velký prostor jsem věnovala soudním 

poplatkům a zejména osvobození od nich, neboť hlavně individuální osvobození od 

soudních poplatků má na placení a náhradu nákladů široký dopad. Zmínila jsem se i o 

alternativách, které je možné využít k pokrytí (nebo alespoň částečnému) nákladů 

soudního řízení, a to o pojištění právní ochrany a financování soudních sporů pomocí 

obchodních společností, které za provizi z vysouzené částky uhradí náklady spojené 

s uplatněním nároku žalobce u soudu. 

Náklady řízení mají poměrně stabilní právní úpravu, která se příliš nemění. 

S vývojem společnosti je ovšem nutno právní úpravu, která již není vyhovující, 

přizpůsobovat. 

Výraznou změnou poslední doby byla vyhláška č. 484/2000 Sb., která upravuje 

paušální sazby odměn advokátů za zastupování při rozhodování soudu o náhradě 

nákladů řízení. Nevyhovujícím se ukázalo být dosavadní určování výše odměny za 

zastoupení advokátem nebo notářem podle advokátního tarifu. Systém odměny závislý 

na počtu úkonů právní pomoci byl důvodem průtahů v řízení a výpočet odměny složitý 

a časově náročný. Vyhláška zavedla pravidlo, že při rozhodování o náhradě nákladů 

řízení soud určí odměnu advokáta za zastupování paušálně za celé řízení v jednom 

stupni v sazbě podle peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu 

projednávané věci, bez ohledu na počet úkonů právní služby, které advokát v řízení jako 

zástupce učinil. Současně zůstal v platnosti advokátní tarif, kterým se nadále řídí 

odměňování advokáta ve vztahu s klientem. V odměňování advokáta za zastupování 

v soudním řízení tak byla zavedena určitá dvoukolejnost, která spíše přispěla k větší 

roztříštěnosti a nepřehlednosti právní úpravy.  

Tato od počátku kontroverzní úprava řízení nijak výrazně nezjednodušila. Jak říká 

ve svém článku v časopise Soudce Mgr. Radek Kopsa, soudce Okresního soudu 
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v Trutnově, úspora času soudce díky paušální odměně je zcela zanedbatelná.62 

Zjednodušené určení odměny advokáta je pro soudce jen malou úsporou času, když 

náhrada hotových výdajů advokáta, která činí v praxi potíže a náhrada za promeškaný 

čas se počítají stále podle advokátního tarifu.  

Vyhláška o paušálních sazbách zavádí pravidla určování odměn advokátů, která se 

v určitých aspektech nezdají být příliš spravedlivá. Vyhláška sice pamatuje na situace, 

kdy advokát učiní v řízení jen jeden úkon právní služby a zde dovoluje snížit odměnu o 

polovinu, dále ovšem již nerozlišuje situace, kdy advokát učinil dva nebo deset úkonů 

právní služby. Naopak zvýšení odměny v mimořádně obtížné nebo skutkově složité  

věci umožňuje. Dále ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle 

sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, nebylo-li 

odvolání, odvolání odmítnuto či řízení o nich zastaveno atd. Myslím, že zde je odměna 

ve většině případů nepřiměřená, neboť v rámci řízení o opravném prostředku advokát 

učiní mnohem méně než průměrných šest úkonů. Vyhláška byla vytvořena s tím, že 

paušální náhrada by měla představovat určitou průměrnou hodnotu. Podle mého názoru 

však zkrátka není řízení jako řízení, např. v řízení o zaplacení určité peněžité částky je 

jediným kritériem pro určení odměny výše peněžité částky, bez ohledu na to, zda šlo o 

dlouhý a náročný spor či o spor o dvou úkonech advokáta. Za současné situace bych 

navrhovala, má-li zůstat tato vyhláška v platnosti, v případech, které se výrazně 

vymykají „průměrnému“ řízení, zachovat odkaz na možnost použití advokátního tarifu 

v ustanovení § 151 odst. 2 o.s.ř., ovšem s přeformulováním nejasné podmínky 

„odůvodňují-li to okolnosti případu“ a to tak, aby nešlo o zcela výjimečnou aplikaci, ale 

o běžný prostředek, který by umožňoval spravedlivé rozhodnutí. (Tímto však docházím 

k otázce, zda by vzhledem k právní jistotě a přehlednosti nebylo vhodnější vyhlášku 

zcela zrušit a vrátit se k původní úpravě).  

Rozhodování o nákladech řízení a především časově náročné výpočty soudce 

neúměrně zatěžují. Řešením přetíženosti soudců administrativou má být projekt 

Podpora práce v minitýmech, který v současné době Ministerstvo spravedlnosti 

prosazuje. Projekt je původně ideou pocházející ze Soudcovské unie ČR. Má především 

oprostit soudce od části administrativy, aby se tak mohli věnovat rozhodovací činnosti. 

Podstatou projektu je vytvoření tzv. soudních minitýmů, v jejichž čele by byl jeden 

soudce, který by měl k dispozici dva pracovníky – jednoho asistenta nebo vyššího 

                                                 
62 Radek Kopsa: Možnosti nepoužití vyhl. č. 484/2000 Sb.při rozhodování o náhradě nákladů řízení, 
Soudce č. 10/2008, str. 16 
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soudního úředníka a tzv. rejstříkovou vedoucí, která by měla slučovat dosavadní funkci 

zapisovatelky a vedoucí kanceláře. Úspěšná realizace tohoto projektu by pomohla 

k ulehčení soudcům a rychlejšímu vyřizování nároků např. na znalečné či tlumočné. 

Projekt má být pouhým doporučením, zřízení a konkrétní podoba minitýmů na 

jednotlivých soudech je v pravomoci předsedů soudů. K realizaci tohoto projektu bude 

však především potřeba, aby soudy měly dostatek administrativních pracovníků.   


