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I. Úvod 
 

V souvislosti s uplatňováním a bráněním práv a oprávněných zájmů v soudním 

řízení vznikají účastníkům, soudům, i jiným osobám v průběhu řízení náklady. Pod 

pojem nákladů řízení nelze zahrnout všechny náklady spojené s činností soudů. Výdaje 

na soudnictví, jako jednu z významných činností státu, tvoří součást státního rozpočtu. 

Od nich musíme odlišovat náklady, které vznikají účastníkům řízení při uplatňování 

svých práv a oprávněných zájmů prostřednictvím soudu, dalším osobám zúčastněným 

na řízení a státu. Právě těmto nákladům řízení se ve své práci dále věnuji.  

Mnozí považují téma nákladů řízení za okrajové a podružné a když uvážíme, že 

cílem soudního řízení je vydání meritorního rozhodnutí, mají částečně pravdu. Přesto je 

třeba jim věnovat pozornost, neboť rozhodnutí o nich může mít závažné důsledky. 

Placení soudních poplatků, nákladů na právní zastoupení, nebezpečí uložení povinnosti 

hradit náklady řízení často vede k tomu, že si lidé uplatnění svého práva před soudem 

rozmyslí a, ačkoli by v mnoha případech uspěli, své právo neuplatní.  

Oblast nákladů soudního řízení se na první pohled jeví jasná a nijak rozsáhlá. Na 

jednu stranu se dá říci, že je to pravda, neboť je to téma rozsahem omezené. Při hlubším 

zkoumání však vychází najevo, že tato problematika je v určitých otázkách poměrně 

komplikovaná a při interpretaci předpisů, které ji upravují, dochází někdy k problémům. 

Lze zde totiž najít množství sporných názorů na výklad právních předpisů a na řešení 

konkrétních situací, ať již jde o otázku osvobození od soudních poplatků podnikatelů či 

právnických osob, odměnu a náhrady advokáta, problematiku daně z přidané hodnoty, 

uplatňování pravidla úspěchu ve věci atd. 

Ve své práci se věnuji popisu současné pozitivní právní úpravy nákladů civilního 

soudního řízení, rozebírám jednotlivé druhy nákladů, které mohou v soudním řízení 

vzniknout, zásady, které ovládají placení a náhradu nákladů řízení, samotné 

rozhodování o nákladech řízení, snažím se i o reflexi soudní judikatury, která upřesňuje 

smysl ustanovení, která činí interpretační potíže. 

Problematiku nákladů v prvním stupni civilního nalézacího řízení řeší komplexně 

občanský soud řád (dále jen o.s.ř.) v ustanoveních paragrafů 137 až 151a.  
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II. Druhy nákladů řízení 
 

Občanský soudní řád (dále o.s.ř.) v ustanovení § 137 demonstrativně vyjmenovává 

druhy nákladů řízení: „Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich 

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

zástupců, náklady důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a 

jeho hotové výdaje, odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhrada 

za daň z přidané hodnoty a odměna za zastupování.“ Mezi náklady řízení patří i jiné zde 

neuvedené náklady, pokud vznikly účastníku v souvislosti s konkrétním řízením a jinak 

by mu nevznikly. Souvislost vzniku těchto nákladů s určitým řízením musí prokázat ten, 

kdo se domáhá jejich náhrady.1  

Do nákladů řízení patří pouze takové náklady, jejichž vynaložení je spojeno 

s řízením. Pod pojem nákladů řízení nelze podřadit náklady, které vznikly účastníku v 

souvislosti s předsoudní korespondencí s (budoucí) protistranou, ať již jde o jím 

vynaloženou odměnu za advokáta, který v předsoudním stadiu jednal za tohoto 

účastníka nebo jiné výdaje (např. poštovné, cestovné atd.). Do těchto nákladů nelze ani 

zařadit výdaje účastníka za vypracování znaleckého posudku, jehož byl tento později v 

řízení úspěšný účastník objednatelem. Bude-li totiž záviset rozhodnutí na posouzení 

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, § 127 odst. 1 o.s.ř. pro takový případ 

stanoví, že soud po slyšení účastníků ustanoví znalce. Účastníkem předložený znalecký 

posudek tedy soud nebude hodnotit jako posudek podle § 127 o.s.ř., nýbrž jako důkaz 

listinou podle § 129 o.s.ř. Z pohledu § 137 odst. 1 o.s.ř. tedy výdaje účastníka za 

vypracování takového posudku zpravidla nebude možné při rozhodování o nákladech 

řízení zohlednit.2 

Odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát nebo 

notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného notářským řádem. Jestliže zastupovala 

účastníka osoba, která není advokátem nebo notářem, pak odměna za poskytnutí právní 

pomoci nepatří mezi náklady řízení a soud proto nemůže přiznat její náhradu. Od 

1.1.2003 může být zástupcem účastníka ve věcech týkajících se průmyslového 

vlastnictví též patentový zástupce. Odměna patentového zástupce za zastupování ve 

věcech týkajících se průmyslového vlastnictví patří k také nákladům řízení.   

                                                 
1 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12.12.1996, sp.zn. 5 Cmo 228/96 
2 Pavel Vrcha: Několik poznámek k rozhodování o nákladech řízení (zejména před soudy prvního 
stupně), Soudní rozhledy, č. 7, 2002 
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A. Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců 

 

Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců upravuje vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, přesněji 

ustanovení části šesté vyhlášky „Náhrada nutných výdajů osobám zúčastněným na 

řízení.“ Hotovými výdaji je zejména poštovné, jízdné, stravné, nocležné, případně 

výdaje průvodce a jeho ušlý výdělek. Podle § 151 odst. 2 o.s.ř. soud stanoví náhradu 

hotových výdajů podle zvláštních právních předpisů, jinak vychází z nákladů, které 

účastníku prokazatelně vznikly.  

Nárok na jízdné má jen účastník, který nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení 

koná, nebo je předvolán z místa, kde se dočasně zdržuje. Použil-li účastník také 

místního veřejného hromadného dopravního prostředku, hradí se mu i místní přepravné. 

Účastníku se hradí skutečné, účelné a hospodárné cestovní výdaje veřejným 

hromadným dopravním prostředkem. Není ovšem vyloučeno, aby s ohledem na 

okolnosti konkrétního případu (např. z důvodu komplikovanosti dopravního spojení 

prostředky veřejné hromadné dopravy) byla cesta k soudu konána jiným způsobem, 

např. osobním automobilem.3 V současné době je stále běžnější právě použití osobního 

automobilu. Použije-li s předchozím souhlasem soudu účastník vlastního motorového 

vozidla, poskytne se mu náhrada podle zvláštního právního předpisu. Tím je zákoník 

práce a prováděcí vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních 

náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a 

stanoví průměrná cena pohonných hmot. Účastníku náleží základní náhrada za každý 

kilometr jízdy a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. 

Pokud jde o hotové výdaje advokáta spojené s dopravou k procesnímu soudu, soudní 

praxe se sjednotila v tom směru, že použije-li advokát osobní automobil ze sídla své 

kanceláře do místa procesního soudu k nařízenému jednání nebo do místa, kde má být 

proveden příslušný procesní úkon, jde o účelně vynaložené cestovní výdaje.4 

V současné době činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních 

motorových vozidel 4,10 Kč, v případě použití jednostopého vozidla nebo tříkolky 1,10 

Kč. Vyhláška také stanoví podpůrně průměrnou cenu za 1 litr pohonné hmoty: 

                                                 
3 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.6.2000, sp. zn. 9 Co 578/2000 
4 Pavel Vrcha: Několik poznámek k rozhodování o nákladech řízení (zejména před soudy prvního 
stupně), Soudní rozhledy, č. 7, 2002, str. 242 
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a) 30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, 

b) 30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

c) 33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

d) 31,20 Kč u motorové nafty. 

 

Účastník má možnost uplatnit tuto průměrnou sazbu, anebo předloží soudu účtenku 

z čerpací stanice; pak bude soud vycházet ze skutečné ceny pohonných hmot uvedené 

v účtence. Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla je možné prokázat z 

údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. 

Stravné a nocležné upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle § 176 

odst. 1 zákoníku práce činí stravné za kalendářní den: 

  

a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

Tato výše stravného se může měnit v závislosti na vývoji cen prováděcím právním 

předpisem vydaným podle § 189. 

K hotovým výdajům účastníka patří také nutná vydání průvodce a jeho ušlý výdělek, 

potřebuje-li účastník průvodce z důvodu stižení těžkou tělesnou chorobou nebo vadou 

nebo v jiných závažných případech.  

Náhrada hotových výdajů zákonného zástupce účastníka a zástupce, který není 

advokátem, ustanoveného opatrovníka a svědka, se řídí stejnými pravidly jako náhrada 

hotových výdajů účastníků. Odlišně je upravena náhrada hotových výdajů advokáta a 

notáře, který je zmocněn k zastupování účastníka. Dle ustanovení části třetí advokátního 

tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.) náleží advokátu náhrada hotových výdajů účelně 

vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby. Vyhláška deklaratorně uvádí 

druhy hotových výdajů. Považuje za ně zejména náklady na soudní a jiné poplatky, 

cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná 

vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokát může vyúčtovat své hotové náklady 

buď předložením dokladů o výši těchto nákladů, nebo své náklady vyúčtuje ve formě 

paušální úhrady hotových nákladů. Advokát se s klientem může na přiměřené paušální 

částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se 
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předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby, dohodnout. Není-li sjednána 

paušální částka, činí v případě vnitrostátního poštovného, místního hovorného a 

přepravného 300 Kč na jeden úkon právní služby. Není-li dohodnuto o výši náhrady 

cestovních nákladů jinak, řídí se, stejně jako cestovní náklady účastníků, zákoníkem 

práce a vyhláškou č. 357/2007 Sb.(viz výše).  

Náhrada hotových výdajů notáře v souvislosti s poskytováním právní pomoci se řídí 

rovněž ustanoveními advokátního tarifu, což vyplývá z ustanovení § 18 vyhlášky o 

odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (vyhl. č. 196/2001 Sb.).  

Zástupci účastníka, kterým je advokát nebo notář v souvislosti s poskytováním  

právní pomoci náleží kromě náhrady hotových výdajů také náhrada za čas promeškaný 

v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není 

sídlem nebo bydlištěm zástupce, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas 

promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, 

jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, náhrada činí 100 

Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Advokátu či notáři náleží náhrada za čas 

promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny 

mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a 

za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem 

vyrozuměn; bylo-li jednání odročeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně 

klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před 

termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny. 

 

B. Soudní poplatky, osvobození od soudních poplatků 

1. Soudní poplatky 
 

Soudní řízení v České republice podléhá soudnímu poplatku. Placení soudních 

poplatků upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Soudní poplatky se 

vybírají za řízení před soudy nebo za jednotlivé úkony soudů a úkony správy soudů. 

Jejich výše je stanovena v Sazebníku soudních poplatků, který je uveden v příloze 

zákona. Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem z 

žalované částky, sazby poplatků za úkony jsou stanoveny pevnou částkou. Základem 

procentního poplatku je nejčastěji cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou.  
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Poplatníky vymezuje § 2 zákona o soudních poplatcích. Poplatníky poplatku za 

řízení před soudem prvního stupně jsou: 

 

a) navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak, 

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení, 

c) žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem, 

d) fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu v obchodním rejstříku, 

o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu, 

e) právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení 

nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby. 

 

Jestliže je více navrhovatelů a jestliže uplatní společné právo, mají povinnost 

zaplatit soudní poplatek společně.  

Poplatníky při smíru uzavřeném ve smírčím řízení jsou oba, popřípadě všichni 

účastníci smíru, neboť společně žádají o schválení uzavřeného smíru a vzniká jim tedy 

povinnost zaplatit společně z něho soudní poplatek. Poplatková povinnost vzniká 

schválením smíru ve smírčím řízení.5  

Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal 

žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení nebo kasační stížnost. 

Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí 

podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti 

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

Poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před 

dovolacím soudem dovolatel. Soudní poplatek se neplatí z odvolání nebo dovolání proti 

soudnímu rozhodnutí jen procesní povahy a proti rozhodnutí o nákladech řízení.6 

Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel úkonu.  

Zákon o soudních poplatcích dále definuje vznik poplatkové povinnosti, přičemž 

rozlišuje vznik poplatkové povinnosti, jedná-li se o poplatek za řízení a poplatek za 

úkon. Poplatková povinnost u poplatku za řízení vzniká podáním žaloby nebo jiného 

návrhu na zahájení řízení, podáním odvolání, dovolání, kasační stížnosti, ve vyrovnacím 

                                                 
5 Výňatek ze zhodnocení používání dříve platného zákona č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích, a dříve 
platné vyhlášky č. 151/1984 Sb., kterou se prováděl tento zákon o soudních poplatcích, projednaného a 
schváleného občanskoprávním kolegiem bývalého Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 35/86, ze dne 9.10.1986 
6 Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4.7.1996, Cpjn 
68/95 a Opjn 1/95 
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řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím, jímž soud 

prohlásí vyrovnání za skončené, schválením smíru ve smírčím řízení, uložením 

povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení 

předběžného opatření, v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v 

souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé. 

V případě poplatku za úkon vzniká poplatková povinnost sepsáním podání do 

protokolu u soudu a v ostatních případech podáním návrhu na provedení úkonu.  

Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti, například podáním žaloby. 

Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až h), 

například schválením smíru ve smírčím řízení, je poplatek splatný do 3 dnů od právní 

moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit stanovena nebo jímž byl 

schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší. 

Poplatky vybírají, vyměřují, doměřují a vymáhají soudy. Poplatky se platí v české 

měně. Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami 

vydanými Ministerstvem financí. Ostatní poplatky se platí na účet státního rozpočtu 

zřízený u České národní banky pro jednotlivé soudy. 

V ustanovení § 9 zákon o soudních poplatcích uvádí následky nezaplacení poplatku. 

Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, 

dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve 

lhůtě, kterou mu určí. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. O tom musí 

soud poplatníka ve výzvě poučit. Jestliže odvolací soud poté, co mu byla věc předložena 

k rozhodnutí o odvolání zjistí, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, 

vyzve poplatníka, aby v dodatečné lhůtě, kterou mu určí, poplatek zaplatil soudu 

prvního stupně. Po doručení výzvy vrátí věc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu 

předložil po zaplacení poplatku. Soud, jemuž byla věc vrácena, je výzvou odvolacího 

soudu vázán a po marném uplynutí v ní určené lhůty řízení zastaví. Při řízení před 

dovolacím soudem se postupuje obdobně.  

Zákon vymezuje situace, za kterých, ač soudní poplatek zaplacen nebyl, soud řízení 

nezastaví. Jedná se o případy, kdy již soud začal jednat o věci samé, vznikla-li 

povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka 

jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou 

adresu v cizině, dále je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla 

vzniknout újma, a poplatník sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a 

doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit a nebo došlo-li k rozšíření 
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návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšířil-li poplatník odvolání nebo dovolání 

poté, co soud začal jednat o věci samé. V těchto případech rozhoduje soud o uložení 

povinnosti zaplatit poplatek spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí. 

Nebude-li zaplacen poplatek za úkon, úkon se neprovede a návrh se stane 

neúčinným, i když poplatník později poplatek zaplatí. O tom musí být poplatník poučen 

ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu. 

Zákon o soudních poplatcích upravuje dále situace, při kterých se vrací soudní 

poplatek. Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl 

povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud 

přeplatek. Soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě 

nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu 

byla tato povinnost uložena. Soud vrátí z účtu zaplacený soudní poplatek, který je 

splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání nebo dovolání, bylo-li řízení 

zastaveno před prvním jednáním. Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek i v 

případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k 

němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti 

platebnímu rozkazu. Po podání odporu nebo námitek se poplatek vrátí, bylo-li řízení 

zastaveno před prvním jednáním. Bylo-li řízení zastaveno jen zčásti, vrátí soud 

poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku). Poplatek ani přeplatek 

na poplatku nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl 

zaplacen. 

Soudní poplatky se stávají součástí nákladů řízení, jakmile je účastník v souladu se 

zákonem zaplatil nebo mu alespoň vznikla povinnost soudní poplatek zaplatit, i když jej 

dosud neuhradil.  

 

2. Osvobození od soudních poplatků 
 

Listina základních práv a svobod garantuje ve své hlavě páté právo na soudní a 

jinou právní ochranu: čl. 36 Listiny říká, že každý se může domáhat stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu či u jiného orgánu. Domáhání 

se svého práva cestou soudního řízení je však spojeno s výdaji, mnohdy ne zrovna 

malými. Účastníkům, jejichž majetková situace je natolik nepříznivá, že si nemohou 

dovolit platit soudní poplatky a další náklady řízení, by tak bylo znemožněno uplatňovat 
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své právo u soudu. Proto občanský soudní řád upravuje institut osvobození od soudních 

poplatků, který naplňuje další z klíčových zásad občanského soudního řízení, a to 

rovnost účastníků. Zákon dále přiznává osvobození od soudních poplatků i bez ohledu 

na povahu subjektů a jejich majetkové poměry, pro všechna řízení či osoby v zákoně 

vypočtené, a to z důvodů obecného zájmu či z morálních důvodů. 

Je nutné rozlišovat věcné a osobní osvobození, která vyplývají přímo ze zákona a 

osvobození individuální, o kterém po posouzení rozhoduje soud. Osvobození od 

soudních poplatků věcné a osobní přiznává zákon o soudních poplatcích. Může být 

upraveno i ve zvláštním právním předpisu, k jehož vydání je zmocněno ustanovením § 

16 zákona o soudních poplatcích Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem 

spravedlnosti. Individuální osvobození od soudních poplatků lze přiznat účastníku 

občanského soudního řízení na základě ustanovení § 138 o.s.ř.  

Věcné osvobození znamená, že určité řízení poplatku vůbec nepodléhá. Od poplatku 

jsou osvobozena řízení ve věcech opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení, 

dědických v prvním stupni, důchodového pojištění atd. Věcné osvobození od soudních 

poplatků dále přiznává vyhláška č. 72/1993 Sb., č. 117/1998 Sb. nebo vyhláška č. 

5/1999 Sb., která od soudních poplatků osvobozuje poplatné úkony v důsledku 

přírodních živelních pohrom.  

Osobní osvobození znamená, že jsou od poplatku osvobozeny určité subjekty, samo 

řízení však osvobozeno není, takže podle výsledku řízení, bude popřípadě povinen 

zaplatit soudní poplatek odpůrce (žalobce).7 Subjekty osvobozenými od soudního 

poplatku jsou zejména Česká republika a státní fondy, navrhovatel v řízení o náhradu 

škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání, navrhovatel v řízení o určení 

rodičovství, nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku atd.  

Odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné 

uplatňování nebo bránění práva, může předseda senátu na návrh účastníkovi přiznat 

individuální osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř. O tom, že může žádat o 

osvobození od soudních poplatků je soud povinen účastníka poučit.  

Skutečnost, že účastník či vedlejší účastník je osobně či věcně osvobozen od 

soudních poplatků sama o sobě nevylučuje, aby mu bylo přiznáno rovněž osvobození od 

soudních poplatků rozhodnutím soudu podle § 138 o.s.ř. Individuální osvobození od 

soudních poplatků má do právní sféry účastníka širší dopad než osvobození 

                                                 
7 Ilona Schelleová: Náklady civilního soudního řízení, Obchodní právo, 1997, číslo 7, str. 34 
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poskytovaná přímo právními předpisy.8 Při poskytnutí individuálního osvobození 

účastník neplatí soudní poplatky, ani zálohy na náklady důkazů, nemá ani povinnost 

nahradit náklady státu a zároveň má právo, aby mu byl ustanoven zástupce, je-li to 

potřeba k ochraně jeho zájmů. Účastník, který byl osvobozen od soudního poplatku a 

byl mu ustanoven zástupce, neplatí ani hotové výdaje zástupce ani odměnu za 

zastupování. 

Osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř. lze přiznat účastníku řízení 

nebo vedlejšímu účastníku na jeho žádost. Žádost lze podat současně se žalobou nebo 

kdykoli během řízení až do pravomocného skončení řízení. Podkladem pro rozhodování 

o osvobození od soudních poplatků je zpravidla vyplněný dotazník, splnění podmínek 

pro přiznání osvobození od soudních poplatků však může účastník prokázat i jiným 

způsobem.  

Objektivní hlediska pro posuzování poměrů žadatele v současné době v platném 

právu vyjádřeny nejsou. Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud 

zkoumá celkové majetkové poměry žadatele, přihlíží k výši soudního poplatku, u 

fyzických osob také k jejich sociálním poměrům, zdravotnímu stavu a to s ohledem na 

posouzení, zda splnění poplatkové povinnosti je v reálných možnostech účastníka či 

nikoli; (celkové) majetkové poměry přitom nelze upínat (pouze) ve vztahu k účastníku, 

jenž se domáhá přiznání osvobození, nýbrž i k poměrům v jeho rodině.9 U právnických 

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

podnikatelské nebo jiné činnosti, stav a strukturu majetku, platební schopnost aj.10 

Podmínkou pro přiznání osvobození od soudních poplatků je i to, že u žadatele 

nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. O zřejmě 

bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva se jedná zejména tehdy, jestliže již ze 

skutkových tvrzení žadatele je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno. 

Svévolným uplatňováním nebo bráněním práva je zejména šikanózní výkon práva nebo 

zjevné oddalování splnění povinností, dlužníka nepochybně zavazujících.11  

Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, 

zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li 

                                                 
8 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 636 
9 Pavel Vrcha: Civilní sporný proces. Osvobození účastníka od soudních poplatků, ASPI – Původní nebo 
upravené texty pro ASPI, 2006 
10 

Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 636 
11 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 637 
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proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku 

osvobozen. Tento institut se nazývá přenos poplatkové povinnosti.  

Osvobození lze přiznat v plném rozsahu nebo jen jako částečné osvobození. 

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

zpětnou účinnost s tím, že poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se již 

nevracejí. O žádosti soud rozhoduje usnesením, proti kterému je přípustné odvolání.  

V současné soudní praxi převážil názor, že osvobození od soudních poplatků může 

být přiznáno fyzickým osobám, právnickým osobám, obcím nebo krajům. V posledních 

letech se rozhořela diskuse o možnosti osvobození od soudních poplatků podnikatelů a 

právnických osob, přičemž názory právních teoretiků i soudů na všech úrovních byly 

značně různorodé. 

V některých případech soudy o žádostech podnikatelů rozhodovaly negativně a 

osvobození od soudních poplatků nepřiznávaly s argumentací, že každý podnikatelský 

subjekt vstupuje do oblasti vztahů, které nutně s sebou nesou riziko neúspěchu, ztrát a 

dalších nepříznivých důsledků a toto riziko nelze přenášet na stát.  

K tomuto problému opakovaně judikoval Vrchní soud v Praze. Ve svém rozhodnutí 

ze dne 5.3.1997, sp. zn. 11 Cmo 18/97 dospěl k názoru, že osvobození od soudních 

poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. lze přiznat i fyzické osobě - podnikateli. 

Ustanovení § 138 o.s.ř. hovoří o „účastníkovi“ a není důvodu, proč by žalobci, který je 

podnikatelem - fyzickou osobou, nemohlo být za splnění zákonných předpokladů 

přiznáno (zcela nebo zčásti) osvobození od soudních poplatků. 

Další rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20.10.1999, sp. zn. 9 Cmo 630/99 

však říká, že „Nevýhody podnikatelského rizika nelze přenášet na stát formou 

osvobození od povinnosti platit soudní poplatky. Poměry podnikatele by odůvodňovaly 

osvobození či částečné osvobození od soudního poplatku dle § 138 odst. 1 o.s.ř. v tom 

případě, kdyby se takový účastník dostal do tíživé finanční situace z důvodu tzv. vyšší 

moci či nepředvídaných okolností, které nemají svůj původ v podnikání (např. živelní 

pohroma nebo odcizení účastníkova majetku)“.  

K této problematice se nedávno vyjádřil i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 

2.10.2008, sp. zn. II ÚS 1619/08, kde došel k závěru, že soud musí primárně zkoumat 

objektivní neschopnost účastníka zaplatit soudní poplatek, nikoliv zkoumat, na základě 

jakých skutečností tato neschopnost nastala. Ústavní soud v tomto nálezu kritizuje 

přístup krajského soudu, který své rozhodnutí nepřiznat podnikatelskému subjektu 

osvobození od soudního poplatku odůvodnil tím, že účastník je podnikatelským 
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subjektem, jehož neschopnost zaplatit stanovený soudní poplatek souvisí s okolnostmi, 

jež není možno podřadit pod okolnosti tzv. vyšší moci. 

Ohledně osvobození od soudních poplatků právnických osob některé soudy dospěly 

k závěru, že u právnických osob (nejen podnikatelských subjektů) je pojmově 

vyloučeno přiznávat osvobození od soudních poplatků, jelikož u nich nelze posuzovat 

sociální a majetkové poměry s tím, že pokud by výklad § 138 odst. 1 o.s.ř. byl vztažen i 

na právnické osoby, zjišťování jejich poměrů by se nepřiměřeně zatížily soudy již ve 

stadiu zahájení řízení.  

Opačný názor vyjádřil Krajský soud v Ústí nad Labem12, podle něj je naopak nutné 

,zkoumat poměry´, přičemž zkoumání poměrů směřuje do celé majetkové sféry 

obchodní společnosti a nikoli do sociální sféry jako v případě fyzické osoby. 

Podle Krajského soudu v Ostravě názor, že právnická osoba nemůže být osvobozena 

od soudních poplatků z ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. nevyplývá, neboť toto ustanovení 

pojednává o účastníkovi řízení, aniž by určitý okruh účastníků předem z možnosti 

přiznat osvobození od soudního poplatku vyloučilo.13 

Také Ústavní soud v nálezu ze dne 27.10.199814 s odkazem na zásadu rovnosti stran 

vyložil, že aplikace ustanovení § 138 o.s.ř. přichází v úvahu také u právnických osob. 

Podle Ústavního soudu skutečnost, že zjišťování poměrů právnické osoby při 

rozhodování o osvobození od soudních poplatků by mělo být obtížné či nákladné, sama 

o sobě nemůže být důvodem k tomu, aby u takového účastníka řízení byla předem a bez 

dalšího vyloučena možnost použití § 138 odst. 1 o.s.ř. Je věcí judikatury obecných 

soudů, aby vymezila kritéria poměrů, z nichž bude při aplikaci tohoto ustanovení u 

právnických osob vycházet.  

Z výše vyloženého plyne, že i podnikající fyzické a právnické osoby se mohou 

domáhat osvobození od soudních poplatků. Příčina problému je zřejmě v široké 

formulaci ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. (zákonodárce v době vzniku tohoto ustanovení 

zřejmě nebral v úvahu právnickou a podnikající osobu jako účastníka řízení, který by 

mohl požadovat osvobození od poplatkové povinnosti a pravidlo pro individuální 

osvobození od soudních poplatků formuloval při představě účastníka – fyzické osoby). 

Ustanovení operuje s pojmy „účastník“ a „poměry účastníka“. I právnická osoba, i 

podnikající fyzická osoba bezesporu může být účastníkem řízení. Otázkou je, zda se u 

                                                 
12 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9.5. 2000, sp. zn. 12 Co 783/99 
13 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.8. 1998, sp. zn. 15 Co 539/98 
14 Nález Ústavního soudu ze dne 27.10.1998, sp.zn. II ÚS 13/98 
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těchto osob mohou vyskytnout poměry, které by odůvodňovaly osvobození od soudních 

poplatků. Podle mého názoru ano. Pojem poměry účastníka nelze interpretovat jen jako 

poměry sociální a majetkové, ale celkově jako objektivní poměry, které by mohly mít 

vliv na schopnost účastníka zaplatit soudní poplatek a další náklady řízení. Důvod a 

okolnosti vzniku těchto poměrů nepovažuji za rozhodující v případě, že by k tomu, že 

se účastník dostal do tíživé situace, došlo náhodou, tedy na základě objektivních 

událostí, které se mohou přihodit každému. Naopak kdyby účastník například 

bezdůvodně neplnil své závazky, nejednal jako řádný hospodář, svou laxností přicházel 

o možnost prostředky získat atd., obecně v případech, kdy možnost prostředky získat, 

možnost zlepšit svou finanční situaci existuje, ale není k tomu na straně účastníka vůle, 

by takové chování podle mého názoru bylo důvodem pro nepřiznání osvobození. 

V takových případech ostatně soudy nepřiznávají osvobození od soudních poplatků ani 

fyzickým osobám.15  

O návrhu na přiznání na osvobození od soudních poplatků a o jeho odnětí rozhoduje 

soud usnesením. Soud prvního stupně rozhoduje o návrhu na osvobození od soudních 

poplatků i v případě, že účastník požádal o osvobození od soudních poplatků po podání 

odvolání nebo dovolání. O odnětí osvobození od soudních poplatků může rozhodnout 

při projednávání odvolání též odvolací soud a při projednávání dovolání také dovolací 

soud; dovolací soud však může odejmout jen osvobození od soudních poplatků přiznané 

pro dovolací řízení.16 Proti usnesení, kterým nebylo žádosti o osvobození plně 

vyhověno, je přípustné odvolání. 

Přiznané osvobození od soudních poplatků zaniká pravomocným skončením řízení 

nebo smrtí účastníka, nepřechází na procesní nástupce účastníka. Dědicové účastníka, 

kterému bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, nejsou povinni platit soudní 

poplatek z poplatného úkonu, jež tento účastník učinil před svou smrtí.17  

Změní-li se poměry účastníka v průběhu řízení natolik, že už neodůvodňují 

osvobození od soudních poplatků, nebo ukáže-li se dodatečně, že skutečné poměry 

účastníka osvobození neodůvodňovaly již v době rozhodování (účastník uvedl ohledně 

                                                 
15 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28.4.2000, sp.zn. 9 Cmo 353/2000. V tomto rozhodnutí 
Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, který odepřel osvobození od soudních 
poplatků účastníkovi, který poukazoval na to, že je nezaměstnaný, musí platit výživné na svou nezletilou 
dceru a nemá žádnou finanční hotovost. Jak obecný, tak vrchní soud došel k závěru, že při hodnocení 
účastníkovo majetkových poměrů je nutné posuzovat nejen množství jeho disponibilních finančních 
prostředků a jeho příjmy, ale také možnost si prostředky opatřit.  
16 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 638 
17 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.5.1999, sp. zn. 18 Co 233/99 
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svých poměrů nesprávné nebo neúplné informace), soud účastníku osvobození od 

soudních poplatků odejme, a to i zpětně.  

Alternativní možností, jak dosáhnout na soudní ochranu a neriskovat to, že z vlastní 

kapsy budeme muset platit soudní poplatky a další náklady, které v průběhu řízení 

vzniknou, je využití pojištění právní ochrany. Pojištění právní ochrany je pojistný 

produkt, který v České republice není zatím příliš rozšířen. V souladu se Směrnicí ES č. 

87/344/EEC, o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů, týkajících se pojištění 

právní ochrany, ze dne 22.6.1987, je upraveno ve vnitrostátním právním řádu 

ustanovením § 42 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.  

Jeho cílem je uchránit klienty před nepříznivými důsledky právních sporů. 

V současnosti lze na našem trhu sjednat produkty, které poskytují právní ochranu 

řidičům, fyzickým osobám a rodinám v běžném soukromém životě, vlastníkům a 

nájemcům nemovitostí, zaměstnancům v případě pracovněprávních sporů, 

podnikatelům, fyzickým osobám pro cesty a pobyt atd.  

Na základě pojistné smlouvy poskytují pojišťovny klientům pojistné plnění 

v podobě právní pomoci a úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s prosazováním jejich 

právních zájmů. Z pojištění právní ochrany tedy vyplývají dva druhy závazků 

pojistitele: 

 

a) poskytnout nepeněžité plnění spočívající v poskytování služeb přímo 

spojených s tímto pojištěním a 

b) poskytnout peněžité plnění, tj. uhradit náklady pojištěného spojené 

s uplatněním nebo hájením práv pojištěného.18  

 

Tuzemské pojišťovny podle pojistných podmínek obvykle plní v případě vzniku 

pojistné události tato peněžitá plnění: 

 

a) odměnu a náhradu účelně vynaložených hotových výdajů právního zástupce 

do výše mimosmluvní odměny advokáta stanovené advokátním tarifem  

b) soudní poplatky 

c) zálohu na náklady důkazů 

d) znalečné, tlumočné 

                                                 
18 Ludvík Bohman, Libuše Dryjová, Magdalena Wawerková: Zákon o pojistné smlouvě: komentář, Linde 
Praha, a.s., 2004, str. 216 
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e) hotové výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení, u kterého je nezbytně 

nutná jeho přítomnost 

f) náhradu nákladů protistrany, pokud je pojištěný podle rozhodnutí povinen je 

uhradit 

g) náhradu nákladů řízení, které platil stát, je-li tak uloženo rozhodnutím 

pojištěnému 

 

Pojištění právní ochrany lze sjednat pouze jako pojištění škodové. 

 

Pojištění právní ochrany je na rozdíl od osvobození od soudních poplatků 

soukromoprávní smluvní institut, za který se platí pojistné. Pojistné není nijak vysoké, 

např. pro pojištění právní ochrany soukromých osob se pohybuje podle druhu pojištění 

od 1000 Kč do 3000 Kč ročně. Otázkou je, zda někdo předem ví či může předvídat, že 

bude nucen řešit určitou záležitost v soudním řízení a kterou a jestli se tedy takové 

pojištění občanům „vyplatí“, neboť jednotlivé pojistné smlouvy poskytují právní 

ochranu osobám v konkrétní souvislosti - v souvislosti s nemovitostí, vozidlem, nebo 

pracovněprávním sporem atd., a podle toho musí mít klient uzavřenou smlouvu.  

Další možností a v tuzemsku relativní novinkou je financování soudních řízení 

s pomocí obchodních společností, které za provizi z vysouzené částky uhradí náklady 

spojené s uplatněním nároku klienta u soudu. U nás se tímto druhem podnikání zabývá 

např. společnost Procesinvest, a.s. Společnost financuje soudní řízení, ve kterých jsou 

prosazovány nároky spočívající ve finančním nebo jiném penězi ocenitelném plnění od 

500 000 Kč nebo 25 000 €. Společnost platí všechny náklady spojené s řízením a 

v případě úspěchu jí náleží odměna 15% až 40% z výnosu řízení, podle výše 

uplatňovaného nároku, fáze uplatnění, rizikovosti a složitosti případu. Protože 

společnost hradí náklady řízení i v případě neúspěchu, před uzavřením smlouvy o 

financování důkladně posuzuje nárok z hlediska možné úspěšnosti. 

Tento model financování soudních sporů je již několik let úspěšně využíván 

v západní Evropě (např. německá společnost Foris AG) a myslím si, že i v České 

republice má budoucnost, zejména v oblasti obchodněprávních sporů. Umožňuje přístup 

k soudu žalobcům uplatňujícím nároky na peněžní plnění, aniž by se žalobce musel 

obávat placení vysokého soudního poplatku a uložení povinnosti hradit náklady řízení. 

Ve srovnání s pojištěním právní ochrany tento institut pokrývá náklady soudních sporů 

jen účastníkům řízení na straně žalující.  
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C. Ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců 

 

Účastník, který je v pracovním nebo obdobném poměru a který nemůže konat práci 

z důvodu účasti na soudním řízení, má právo na pracovní volno bez náhrady mzdy a 

podle § 137 o.s.ř. a vyhlášky č. 37/1992 Sb. na náhradu za ztrátu na výdělku. 

Podkladem pro výpočet ztráty na výdělku je průměrný výdělek vypočtený podle 

zákoníku práce. 

Výši průměrného výdělku prokazuje účastník potvrzením zaměstnavatele, kde je 

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

účastník může nastoupit do práce na zbytek směny. 

V případě, kdy účastník je výdělečně činný jinak než v pracovním poměru nebo v 

poměru obdobném pracovnímu poměru, podklad pro výpočet náhrady za ztrátu na 

výdělku tvoří částka vypočtená ze základu daně z příjmů fyzických osob dělená počtem 

pracovních hodin stanovených zákoníkem práce připadajících na týž kalendářní rok. 

Výši základu daně z příjmů fyzických osob prokazuje účastník posledním platebním 

výměrem orgánu vykonávajícího správu daně, jež předcházel dni, kdy je nárok na 

náhradu uplatňován. Pokud nelze výši ztráty na výdělku tímto způsobem prokázat, 

přísluší účastníku náhrada za ztrátu na výdělku za hodinu v částce odpovídající výši 

minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše však 

osminásobek této částky za jeden den. 

Stejnými pravidly se řídí i určení výše ušlého výdělku zákonného zástupce, 

zástupce, který není advokátem, je-li jím účastník v řízení zastoupen a svědka.  

 

D. Náklady důkazů 

 

Náklady důkazů představují především svědečné, znalečné (případně tlumočné, je-li 

potřeba tlumočníka spojena s dokazováním), finanční úhrada za vydání potvrzení nebo 

odborného vyjádření a výdaje osob, kterým soud uložil při dokazování nějakou 

povinnost. 

Při dokazování může soud uložit povinnost i osobě, která není účastníkem řízení. 

Nejčastěji jde o povinnost ediční, tedy povinnost předložit soudu, popřípadě znalci, 

listinu či věc za účelem provedení důkazu. Může jít i o povinnost dostavit se ke znalci. 
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Tyto osoby mají z hlediska náhrady nákladů tatáž práva jako svědek a musí je uplatnit 

za stejných podmínek.19 

 

1. Svědečné 
 

 Každý je povinen se na výzvu soudu dostavit a vypovídat jako svědek. Svědci 

mají právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku – tzv. svědečné. Pro rozsah a 

výpočet těchto náhrad se obdobně užije ustanovení vyhlášky o jednacím řádu pro 

okresní a krajské soudy pro stanovení náhrad účastníka. 

Pokud by svědek chtěl k cestě k soudu a zpět použít dražší dopravní prostředek (I. 

třídu vlaku, letadlo nebo osobní automobil), měl by kontaktovat předem předsedu 

senátu nebo soudce, který jej jako svědka předvolal, a vyžádat si souhlas s použitím 

tohoto dopravního prostředku. Jinak soudy uhradí svědkovi hodnotu autobusové 

jízdenky nebo vlaku II. třídy.20 

Nárok na svědečné je třeba uplatnit u soudu v třídenní prekluzivní lhůtě, která 

počíná běžet od výslechu, případně ode dne, kdy se svědek dozvěděl, že vyslechnut 

nebude. Svědek musí být o svých právech a lhůtě k jejich uplatnění soudem poučen. 

 

2. Znalečné, tlumočné 
 

Znalec za podání posudku a tlumočník za provedení překladu či tlumočení má nárok 

na odměnu a na náhradu účelně vynaložených nákladů. Odměnu a náhradu účelně 

vynaložených nákladů, tzv. znalečné či tlumočné, upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících a vyhláška č. 37/1967 Sb. vydaná k jeho provedení. 

Odměna se určí podle stupně odbornosti potřebného k provedení úkonu a podle 

množství účelně vynaložené práce a zvyšuje se o částku odpovídající dani z přidané 

hodnoty, kterou je znalec či tlumočník povinen z odměny odvést. V současné době se 

sazby odměn za provedení znaleckého posudku či tlumočnického úkony pohybují 

v rozmezí 100 až 350 Kč za hodinu práce (či za stránku překladu), v závislosti na 

náročnosti a míře odborných znalostí, které bylo nutné k podání znaleckého posudku 

                                                 
19 Prof. JUDr. Alena Winterová a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání, 

Linde Praha, a.s., 2004, str. 332 
20 Daniela Kovářová: Náklady soudního řízení, zejména úprava občanského soudního řádu, Právo a 
rodina, č. 5/2007, Linde nakladatelství s.r.o., str. 11 
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nebo tlumočnického úkonu vynaložit. Vyhláška upřesňuje, že při určování výše odměny 

se hodnotí především: 

 

- povaha a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho 

provedení, a to v každé z položek provedeného úkonu 

- charakter a účelnost pomocných prací; studium spisu je při znaleckém úkonu 

zpravidla součástí úkonu 

- přiměřenost doby trvání úkonu, a to též v porovnání s obdobnými odbornými 

úkony a částkami odměn za ně účtovanými 

- dodržení stanovené lhůty 

- zda úkon spočíval v přezkoumání posudku provedeného jiným znalcem 

 

Vyhláška umožňuje zvýšit odměnu za provedení znaleckého posudku, je-li znalecký 

posudek mimořádně obtížný, jde-li o posudek, kterým je přezkoumáván posudek jiného 

znalce, je-li nutné spěšné provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo úkon provést v 

den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci. Taktéž umožňuje zvýšit 

odměnu za provedení tlumočnické úkonu, a to za tlumočení projevů zvlášť náročných 

na přesnost nebo odbornost, za tlumočení afrických a asijských jazyků nebo z důvodu 

jiné náročnosti, zejména bylo-li uloženo úkon provést spěšně, nebo v den pracovního 

volna nebo pracovního klidu anebo v noci. Podobně za provedení písemného překladu.  

Zároveň je možné odměnu naopak snížit, a to u často se opakujících jednoduchých 

znaleckých posudků spočívajících v odborném zjišťování v podstatě stejných 

skutečností. Odměna tlumočníka za jazykovou revizi překladu je vyhláškou stanovena 

v rozmezí 30 až 90 Kč za jednu stránku.  

Státní orgán je oprávněn stanovit odměnu v rámci sazby snížené až na polovinu, 

jestliže znalec (tlumočník) neprovedl úkon řádně nebo ve stanovené lhůtě. Jde-li o 

zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může státní orgán odměnu 

odepřít. 

Kromě odměny má znalec či tlumočník dále právo na úhradu nákladů, které účelně 

vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem (tlumočnickým úkonem). Účelně 

vynaložené náklady představují především cestovní výdaje, náhrada ušlého výdělku za 

dobu strávenou podáním ústního znaleckého posudku (provedením ústního 

tlumočnického úkonu) při jednání před soudem, včetně čekací doby a doby strávené na 

cestě k jednání a zpět, jestliže jde o dobu, která se kryje s jeho pracovní dobou, dále lze 



 22 

za účelně vynaložené náklady považovat věcné náklady či náklady s přibráním 

pracovníků pro pomocné práce. Jestliže znalec (tlumočník) přibral konzultanta, má 

nárok na náhradu nákladů s tím spojených jen tehdy, jestliže soud, který jej znalcem 

(tlumočníkem) ustanovil, s přibráním konzultanta vyslovil souhlas. Znalec či tlumočník 

může požadovat, aby mu soud poskytl zálohu na úhradu hotových výdajů.  

Režijní náklady kanceláře ani platby pojistného na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení nejsou součástí nákladů vynaložených znalcem v souvislosti se znaleckým 

posudkem ve smyslu § 18 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.21  

Odměnu a náhradu nákladů znalec či tlumočník vyúčtovává zároveň s podáním 

posudku (provedením tlumočnického úkonu). Jejich výši určí usnesením soud, který 

znalce (tlumočníka) ustanovil.  

Problémem, na který si znalci často stěžují, jsou průtahy při vyplácení znalečného. 

Jak řekl předseda představenstva Komory soudních znalců ČR22, peníze 

v občanskoprávních věcech dostávají znalci v průměru za více než půl roku, 

v některých případech to trvá i několik let. Tento neudržitelný stav by měla vyřešit 

novela občanského soudního řádu, který 11.12.2008 schválil Senát Parlamentu ČR a 

která doplňuje § 139 odst. 4 o znalečném: „O právech podle odstavců 1 až 3 rozhoduje 

předseda senátu. O výši znalečného rozhodne bez zbytečného odkladu po podání 

znaleckého posudku. Znalečné je třeba vyplatit nejpozději do 2 měsíců od právní moci 

usnesení o přiznání znalečného.“ Důvodová zpráva říká, že ustanovení bylo vloženo ke 

sjednocení úpravy výplaty znalečného v trestním a občanskoprávním řízení. Otázkou je, 

jak budou soudy při stávající zahlcenosti schopny tuto lhůtu dodržovat.  

 

E. Odměna notáře jako soudního komisaře a odměna 
správce dědictví 

 

Odměna notáře jako soudního komisaře a jeho hotové výdaje a odměna správce 

dědictví a jeho hotové výdaje se řídí zvláštním předpisem, kterým je vyhláška č. 

196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.  

Notář, který koná v řízení o dědictví úkony jako soudní komisař, má právo na 

odměnu a náhradu hotových výdajů. Výše odměny se určuje procentní sazbou ze 

základu odměny, kterým je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který se stal 
                                                 
21 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.1998, sp.zn. 18 Co 280/97 
22 Vladimír Čechovský: Znalcům se nelíbí, jak je soudy odměňují, Právo, 10.11.2007 
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předmětem řízení o dědictví. V odměně notáře je zahrnuta i náhrada za běžné 

administrativní a jiné práce provedené v souvislosti s úkony notáře a odměna za zjištění, 

zda je či není evidována závěť, listina o vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů 

v Centrální evidenci závětí a odměna za zjištění stavu a obsahu těchto listin. Pokud 

úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, soud 

může odměnu v určitých případech přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100%.  

Notář má také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti 

s prováděním úkonů soudního komisaře. Hotovými výdaji se rozumí zejména soudní a 

jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a 

odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání 

dat z centrálních informačních systémů.  

V průběhu řízení o dědictví, před jeho skončením, může notář požádat dědice o 

složení zálohy na odměnu a na jeho hotové výdaje. Nejde tu však o povinnost uloženou 

rozhodnutím soudu, a proto ji nelze vynucovat. Byla-li však záloha dědicem či dědici 

poskytnuta, musí soud provést v rozhodnutí o náhradě nákladů notáři její zúčtování. 23 

Povinnost zaplatit notáři odměnu za provedené úkony soudního komisaře, jeho 

hotové výdaje a případně náhradu za daň z přidané hodnoty soud uloží účastníku 

dědického řízení, jemuž svědčí dědické právo, popřípadě státu. Rozhodne-li soud, že 

dědictví připadá státu, odměnu notáře za provedené úkony soudního komisaře a jeho 

hotové výdaje platí stát. Žádný právní předpis neuvádí, která jeho instituce je povinna 

ze svých prostředků tyto náklady zaplatit. V případě odúmrtí stát v řízení zastupuje 

příslušný okresní úřad, finanční referát, který se pak stává prozatímním správcem 

pozůstalosti. Ten pak pouze odpovídá za prokázané dluhy zůstavitele a náklady spojené 

s vypravením jeho pohřbu, nikoli však za náklady řízení. Pro placení předmětných 

nákladů řízení nelze v tomto případě použít ustanovení § 140 odst. 3, větu první, o.s.ř., 

neboť stát není dědicem.24 Za stát je povinen zaplatit odměnu notáře a jeho hotové 

výdaje příslušný okresní soud, který notáře pověřil, aby jako soudní komisař provedl 

úkony v řízení o dědictví. 

Správce dědictví má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při 

správě dědictví a na odměnu. Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova 

majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna, pro jejíž výpočet se 

                                                 
23 Prof. JUDr. Alena Winterová a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání, 

Linde Praha, a.s., 2004, str. 332 
24 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.12.1993, sp. Zn. 14 Co 225/93 
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použijí sazby pro výpočet odměny notáře jako soudního komisaře. Základem odměny 

správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku, k jehož správě byl správce 

dědictví ustanoven. Vykonává-li správce dědictví správu po dobu kratší nebo delší než 

čtyři měsíce, odměna se poměrně sníží nebo zvýší. Soud také může odměnu přiměřeně 

zvýšit, nejvýše však o 100%, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly 

mimořádně obtížné nebo časově náročné. 

Výši odměny a náhradu hotových výdajů soud stanoví v usnesení, kterým se dědické 

řízení končí.  

 

F. Tlumočné 

 
Potřeba tlumočníka v řízení může být spojena se zajištěním rovnosti účastníků a 

s právem jednat před soudem ve své mateřštině ve smyslu § 18 o.s.ř. Podle rozsudku 

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.4.1984, sp. zn. 1 Cz 15/84 náhradu nákladů spojených 

s přibráním tlumočníka k tomu, aby účastník mohl v občanském soudním řízení jednat 

ve své mateřštině, nelze účastníku řízení uložit. To platí i o tlumočníku ustanoveném 

soudem pro dorozumívání s hluchoněmým účastníkem řízení. V takovém případě platí 

tlumočné stát. 

 

G. Odměna za zastupování 

 

Odměna za zastupování je součástí nákladů řízení, jen je-li zástupcem advokát, notář 

a od 1.1.2003 ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví také patentový zástupce. 

Odměny a náhrady advokátů upravuje advokátní tarif - vyhláška č. 177/1996 Sb., o 

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Při 

rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení se však výše odměny řídí vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti, která provádí ustanovení § 151 o.s.ř., 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. Jinými 

slovy, ve vztahu ke klientovi se odměna advokáta řídí advokátním tarifem, při 

rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení vyhláškou o paušálních sazbách.  

Odměna notáře za poskytování právní pomoci je upravena ve vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 
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(notářský tarif). Podle § 10 a § 18 notářského tarifu se odměna notáře a náhrada 

hotových výdajů spojených s poskytováním právní pomoci řídí ve vztahu mezi notářem 

a jeho klientem advokátním tarifem, a pro účely určení výše odměny za zastupování při 

rozhodování o náhradě nákladů řízení soudem vyhláškou o paušálních sazbách.  

Pro určení odměny patentového zástupce za zastupování ve věcech týkajících se 

průmyslového vlastnictví se užijí obdobně předpisy, jimiž jsou stanoveny odměny a 

náhrady advokátům za poskytování právních služeb (§ 137 odst. 2 o.s.ř.).  

Vyhláška č. 484/2000 Sb. je výsledkem snahy Ministerstva spravedlnosti ČR o 

zefektivnění soudního řízení a o jeho urychlení. Účelem, který nová úprava sledovala, 

bylo přisuzovat paušální odměnu za zastupování bez ohledu na počet provedených 

úkonů, čímž měla advokáty demotivovat v protahování řízení, k čemuž údajně 

docházelo mnohdy pouze za účelem dosažení dalších právních úkonů.  

Podle důvodové zprávy k novele o.s.ř. provedené zákonem č. 30/2000 Sb. se 

dosavadní určování výše odměny za zastoupení advokátem nebo notářem jako jednoho 

z druhů nákladů řízení podle advokátního tarifu v soudní praxi neosvědčilo. „Systém 

odměny závislý na počtu (množství) úkonů právní pomoci je důvodem průtahů ve 

skončení věci (čím více úkonů, tím vyšší odměna). Výpočet odměny je složitý a natolik 

komplikovaný, že v mnoha případech představuje nejnáročnější část soudního 

rozhodnutí; rozhodnutí soudů prvního stupně o náhradě nákladů řízení je také proto 

často samo o sobě předmětem odvolacího řízení.“25 

Paušální sazba výše odměny za zastupování účastníka představuje určitou 

průměrnou hodnotu, odvíjející se od průměrného počtu úkonů právní pomoci, které 

vyžaduje určitý druh soudního řízení v jednom stupni, od průměrné složitosti či také 

povahy věci.26  

Sazby odměn stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny 

jiného  penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu 

projednávané věci. 

Sazby odměn v řízeních, jejichž předmětem je zaplacení peněžité částky nebo jiné 

penězi ocenitelné plnění se řídí § 3 vyhlášky o paušálních sazbách. Sazby se určují 

v závislosti na výši peněžité částky, která je předmětem řízení. Při určení sazby se 

nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva. Zvláštní úpravu zakotvuje vyhláška ve 

                                                 
25 Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., internetové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
26 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5.8.2002, Sp. zn. IV. ÚS 303/02  
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věcech opětujícího se plnění, je-li předmětem řízení směnka nebo šek, je-li peněžitá 

částka vyjádřena v cizí měně, ve věcech zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví.  

Podle druhu projednávané věci stanoví vyhláška sazby ve věcech určovacích a ve 

věcech ochrany osobnostních práv. Dále vyhláška upravuje sazby odměn podle druhu 

projednávané věci, není-li možné stanovit sazbu odměny podle předchozích zásad.  

Díl druhý hlavy druhé vyhlášky o paušálních sazbách upravuje sazby odměn za 

zastupování v řízení podle částí druhé, čtvrté, páté a šesté o.s.ř., tedy sazby ve věcech 

předběžných opatření, ve věcech opravných prostředků, výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce. Kromě sazeb pro tato řízení zde vyhláška stanoví, že ve věcech odvolání a 

dovolání se sazba odměny posuzuje, není-li stanoveno jinak, podle sazeb, jakými se řídí 

odměna pro řízení před soudem prvního stupně.  

Vyhláška umožňuje soudu snížit advokátu či notáři sazbu odměny, učinil-li advokát  

nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby až o 50 %, nejméně na částku 400 

Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší. 

Naopak zastupoval-li advokát nebo notář účastníka v mimořádně obtížné nebo 

skutkově složité věci, může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %, to však neplatí, jde-

li o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení. 

Odměna, kterou klient svému advokátovi zaplatí, může být odlišná od náhrady, 

která mu pak může být přiznána soudem. Na to je advokát podle § 1 odst. 2 advokátního 

tarifu povinen klienta upozornit, když s ním jedná o smluvní odměně.  

Jen výjimečně při rozhodování o přiznání náhrady nákladů řízení soud určí výši 

odměny advokáta nebo notáře za zastupování podle ustanovení advokátního tarifu. Jde 

o případy uvedené v § 151odst. 2 o.s.ř. Soud postupuje podle ustanovení advokátního 

tarifu o mimosmluvní odměně, jde-li o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 147 

nebo odůvodňují-li okolnosti případu, aby nebyly použity paušálně stanovené sazby.  

Dle soudní praxe může těmito okolnostmi případu být podstatně vyšší počet 

právních úkonů než pro který je určen paušál ve vyhlášce. Při porovnání paušálních 

odměn za řízení a sazeb mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby je zřejmé, 

že paušální náhrada za spory penězi ocenitelné pokryje šest úkonů právní služby, u 

sporů penězi neocenitelných v průměru pět úkonů právní služby. 

Naproti tomu může nastat situace, kdy se jedná o spor jednoduchý spočívající např. 

v pouhých dvou či třech úkonech. Dle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 

2003, sp. zn. 36 Co 99/2002 okolností případu, která ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 
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o. s. ř. odůvodňuje určení výše odměny advokáta podle ustanovení zvláštního předpisu 

o mimosmluvní odměně, není jednoduchost určitého druhu sporů. Okolnosti případu, 

které odůvodňují aplikaci advokátního tarifu, musí vyplývat z okolností, které se 

vztahují ke konkrétnímu projednávanému sporu.  

Odměna za právní pomoc, kterou účastník zaplatil osobě, která není advokátem 

nebo notářem, nepatří mezi náklady řízení uvedené v § 137 o.s.ř. a soud nemůže 

účastníkovi přiznat jejich náhradu.  

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se ve vztahu k jeho klientovi řídí i 

nadále advokátním tarifem – a to buď smlouvou nebo subsidiárně ustanoveními 

advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.  

Smluvní odměna advokáta je vymezena jako ujednání mezi advokátem a klientem o 

částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Řídí se 

ustanoveními § 3 až 5 advokátního tarifu. Vyhláška neuvádí žádnou hranici, kterou by 

smluvní odměna neměla překročit, etický kodex České advokátní komory27 však říká, 

že smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a 

složitosti věci. 

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden 

úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. 

Sazba odměny za úkon právní služby se odvozuje od tarifní hodnoty věci, za kterou se 

považuje zpravidla výše peněžitého plnění nebo cena věci nebo práva a jejich 

příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Vyhláška vyjmenovává, co se 

považuje za jeden úkon právní služby - převzetí a příprava zastoupení, písemné podání 

soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, sepsání právního rozboru věci, jednání 

s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny atd. 

Vedle odměny za zastupování náleží advokátovi náhrada hotových výdajů a náhrada 

za promeškaný čas neboť tyto nejsou kryty paušální odměnou za zastupování podle 

vyhlášky o paušálních sazbách. 

 

H. Náhrada za daň z přidané hodnoty 

 

                                                 
27 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se 
stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 



 28 

Zákonem 237/2004 Sb. byl do § 137 o.s.ř. vložen odstavec 3, který s účinností od 

1.5.2004 stanovil, že zastupuje-li účastníka advokát, notář vykonávající zástupčí činnost 

či patentový zástupce ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, patří 

k nákladům řízení též částka odpovídající dani z přidané hodnoty, za předpokladu, tento 

že zástupce účastníka řízení je plátcem daně z přidané hodnoty nebo je-li zástupcem 

advokát, který se společníkem právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie a 

tato právnická osoba je plátcem daně z přidané hodnoty a nebo provádí-li v řízení o 

dědictví úkony soudního komisaře notář, který je plátcem daně z přidané hodnoty. Tyto 

osoby jsou podle zákona o DPH osobami povinnými k dani a nevztahuje se na ně 

osvobození od daně z přidané hodnoty ve smyslu § 6 zákona č. 235/2004 Sb., jestliže 

jejich obrat za posledních 12 měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč. Sazba daně za tyto 

služby činí v současné době 19%.  

Pokyn Ministerstva financí D-247, č. j. 181/100 874/2002 o uplatňování daně z 

přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů a 

obdobně ustanovení § 151 odst. 2 o.s.ř. uvádí, že daň z přidané hodnoty se vypočte 

z úhrady za poskytovanou službu, tedy z odměny, náhrady hotových výdajů náhrady za 

promeškaný čas.  

S účinností od 1.4.2006 se změnilo označení této částky, která se nově nazývá 

náhrada za daň z přidané hodnoty, smysl a účel ale zůstal stejný, totiž zvýšení odměny 

za zastupování a náhrad plátcům daně z přidané hodnoty o částku, odpovídající výši 

procentní sazby této daně.  

Pro přiznání náhrady za daň z přidané hodnoty je třeba předložit i bez výzvy soudu 

osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty.  

Základem pro určení náhrady za daň z přidané hodnoty je vždy odměna a náhrady 

hotových výdajů, které soud přiznává zástupci účastníka na náhradě nákladů řízení, 

nikoli tedy odměna a náhrady podle smlouvy s klientem. Provádí-li v řízení o dědictví 

úkony soudního komisaře notář, který je plátcem daně z přidané hodnoty, jsou 

základem pro určení náhrady za daň z přidané hodnoty odměna a náhrada hotových 

výdajů ve výši, která mu byla přiznána usnesením soudu.  

Náhrada za daň z přidané hodnoty patří k nákladům řízení účastníka i v řízení, které 

bylo zahájeno přede dnem 1.5.2004 a které nebylo skončeno do 30.4.2004.28  

                                                 
28 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2004, sp. zn. 21 Cdo 1556/2004 
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III. Placení nákladů řízení 
 

 

V oblasti nákladů řízení a jejich náhrady je důležité rozlišovat dvě specifické 

povinnosti – povinnost platit a povinnost hradit náklady řízení. 

Povinnost platit náklady řízení znamená povinnost vynaložit je, jakmile v procesu 

vzniknou, bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou později hrazeny. Tato povinnost 

je primární a řídí se tzv. zásadou zájmovou, což znamená, že jednotlivé úkony platí ten, 

kdo procesní úkon činí, nebo v jehož zájmu či z jehož podmětu se činí. Povinnost hradit 

náklady řízení pak znamená povinnost nahradit jinému to, co už na nákladech řízení 

zaplatil. Tato povinnost je sekundární a ve sporném řízení se řídí zásadou úspěchu ve 

věci. Pouze výjimečně, u takových nákladů, které by při řádném průběhu nevznikly, se 

řídí náhrada nákladů tzv. zásadou zavinění, což znamená, že náklady je povinen hradit 

ten, kdo je zavinil.29  

Účastník řízení platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého 

zástupce. Své náklady platí každý účastník sám za sebe, a to i v případě, že mu bylo 

přiznáno osvobození od soudních poplatků. Má-li více účastníků společné náklady, platí 

tyto náklady každý z účastníků podle poměru účastenství na věci a na řízení, a nelze-li 

poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. Nerozluční společníci platí náklady 

solidárně.  

Byl- li ustanoven účastníku zástupcem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu 

za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát. V odůvodněných 

případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu. Stát rovněž platí hotové výdaje 

ustanoveného zástupce, který není advokátem. 

V řízení o dědictví platí odměnu notáře za provedené úkony soudního komisaře a 

jeho hotové výdaje dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo. V případě, že 

dědictví nabylo více osob, platí odměnu notáře a jeho hotové výdaje dědici podle 

vzájemného poměru čisté hodnoty jejich dědických podílů. V ostatních případech, 

například bylo-li dědictví předluženo, připadlo-li státu jako odúmrť nebo je-li čistá 

hodnota dědictví nulová, platí tyto náklady stát. Při určení odměny notáře a jeho 

hotových výdajů se postupuje podle vyhlášky č. 196/2001 Sb. Je-li notář plátcem daně 

                                                 
29 Ilona Schelleová: Náklady civilního soudního řízení, Obchodní právo, 1997, číslo 7, str. 34 
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z přidané hodnoty, má vedle odměny a náhrady hotových výdajů nárok též na náhradu 

za daň z přidané hodnoty. 

 

Záloha na důkaz 
 

Účastníku, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může 

předseda senátu uložit, aby složil zálohu na náklady důkazu, který navrhl nebo který 

nařídil soud o skutečnostech jím uvedených nebo v jeho zájmu. Zpravidla se jedná o 

náklady spojené s podáním znaleckého posudku, s výslechem svědka nebo s přibráním 

tlumočníka. Subjektem, jemuž lze uložit povinnost složit zálohu bude především 

účastník, popřípadě i vedlejší účastník. Protože účastníkem řízení může být i stát, může 

soud i státu uložit povinnost složit zálohu, neboť ustanovení § 141 odst. 1 o.s.ř. to 

nevylučuje.30 Povinnost složit zálohu na náklady důkazu nelze uložit účastníkovi, 

kterému bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř., ani tomu, 

který, ač o osvobození nežádal, podmínky pro osvobození splňuje. Skutečnosti, že 

řízení, v němž má být záloha na náklady důkazu složena, je od soudních poplatků 

osvobozeno nebo že je účastník ze zákona od placení soudních poplatků osvobozen, 

nemají na rozhodování o povinnosti složit zálohu žádný vliv. 

Povinnost složit zálohu uloží soud účastníku nebo vedlejšímu účastníku usnesením, 

a to vždy ve vztahu k jednotlivému důkazu, o němž rozhodl, že bude za řízení 

proveden.31 Použití zálohy k jinému účelu je nepřípustné.  

Nezaplatil-li účastník zálohu na náklady důkazu, k jejímuž složení byl usnesením 

soudu vyzván, není to samo o sobě důvodem k tomu, aby soud neprovedl důkaz, který 

je potřebný ke zjištění skutkového stavu věci. Ustanovení § 141 o.s.ř. soudu 

neumožňuje, aby jen z důvodu nezaplacení zálohy na náklady důkazu upustil od 

provedení důkazu, který nařídil a který je potřebný ke zjištění skutkového stavu věci.32 

Navrhovaná souhrnná novela občanského soudního řádu obsahuje jiné řešení této 

situace. Návrh totiž nově formuluje znění § 141 odstavce 1, které stanoví, že při 

nesložení zálohy účastníkem na náklady důkazu nelze důkaz navrhovaný účastníkem 

provést, přičemž o tomto následku musí být účastník poučen. Náklady, které nebudou 

hrazeny ze zálohy, platí stát. 

                                                 
30 Šrámek L.: Ukládání záloh na náklady důkazů, Soc. zákonnost 9-10/1968, str. 557 
31 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 648 
32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2002, sp. Zn. 21 Cdo 426/2002 
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Usnesení o povinnosti složit zálohu je exekučně vykonatelné. Zálohu lze vymáhat 

do vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. K tomuto okamžiku musí soud provést 

zúčtování záloh.33  

                                                 
33 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky z 29.2.1984, sp. 
zn. Cpj 88/82 
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IV. Náhrada nákladů řízení 
 

A. Zásady náhrady nákladů řízení 

 
 

Povinnost hradit náklady řízení znamená soudním rozhodnutím uloženou povinnost 

nahradit jinému náklady řízení, které platil. Povinnost hradit náklady řízení je ovládána 

zásadami úspěchu ve věci a zavinění. Zásada úspěchu ve věci je stěžejním principem při 

rozhodování o náhradě nákladů sporného řízení a vyjadřuje základní pravidlo, že 

náklady řízení hradí účastníku, který měl ve věci úspěch ten účastník, který neuspěl. 

Zásada zavinění se uplatňuje při rozhodování o náhradě nákladů v řízení sporném i 

nesporném. Dopadá na situace, kdy některý z účastníků zavinil vznik nákladů, které by 

jinak nevznikly nebo se účastníkovi přihodila náhoda, která vznik těchto nákladů 

způsobila.   

 

B. Náhrada nákladů mezi účastníky sporného řízení 

 

Ve sporném řízení se o náhradě nákladů rozhoduje převážně podle zásady úspěchu 

ve věci. Ze zásady úspěchu ve věci vyplývají tato pravidla obsažená v § 142 až § 146 

o.s.ř.: 

  

• Náhrada nákladů sporného řízení náleží účastníku, který měl ve věci plný 

úspěch, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.  

• Při částečném úspěchu platí zásada poměrného rozdělení nákladů řízení, 

popřípadě náhrada nákladů řízení nebude náležet žádnému z účastníků 

• Byl-li úspěch a neúspěch obou účastníků přibližně stejný, nemá žádný 

z účastníků právo na náhradu nákladů 

• I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat 

plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části 

nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na 

úvaze soudu.  
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• Výjimečně připouští o.s.ř. možnost přiznání náhrady nákladů 

neúspěšnému odpůrci vůči navrhovateli, a to tehdy, jestliže odpůrce svým 

chováním nezavdal příčinu k podání návrhu. §143  

• Náhrada nákladů řízení podle zásady úspěchu ve věci nebude přiznána, 

jestliže řízení mohlo být zahájeno i bez návrhu, skončilo smírem anebo 

jestliže bylo zastaveno. 

• V řízení zahájeném na návrh nejvyššího státního zástupce nebo státního 

zastupitelství přizná soud nárok na náhradu nákladů řízení proti státu 

účastníkům řízení (§ 62, 62a zákona o rodině), pokud byli úspěšní, a to 

podle zásad uvedených v § 142 odst. 1, 2 a 3.   

 

Plným úspěchem ve věci se rozumí na straně žalobce vyhovění žalobě v plném 

rozsahu, na straně žalovaného její zamítnutí. V případě žaloby s eventuálním petitem 

tehdy, jestliže soud uznal v plném rozsahu za opodstatněný eventuální petit, i když 

nevyhověl žalobě v jejím primárním petitu, a žalovaný jen tehdy, jestliže soud 

nevyhověl žalobě ani v primárním petitu, ani v žádném z eventuálních petitů.34 U 

žaloby s alternativním petitem je situace obdobná, za plný úspěch se považuje vyhovění 

kterémukoliv ze žalobních požadavků.  

Z výše uvedené zásady náhrady nákladů řízení podle úspěchu ve věci však zákon 

připouští řadu výjimek, kdy reaguje na případy, kdy účastník byl úspěšný jen částečně, 

či třeba byl sice neúspěšný, ale nezavdal svým jednáním příčinu k podání žaloby.35 

V případě částečného úspěchu ve věci je třeba určit poměr úspěchu obou účastníků. 

Soudy v těchto případech rozhodují tak, že účastníkovi, který uspěl méně, náhradu 

nákladů nepřizná. Účastníkovi, který uspěl větší měrou, přizná soud náhradu nákladů 

v poměru úspěchu sníženého o jeho neúspěch. 

Soud může o náhradě nákladů řízení při částečném úspěchu ve věci rozhodnout i 

tak, že právo na náhradu nákladů řízení nepřizná žádnému účastníkovi.  

Plnou náhradu nákladů může soud přiznat, i když měl účastník úspěch jen částečný, 

měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na 

znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Ustanovení § 142 odst. 3 o. s. ř. nelze použít 

v těch případech, kdy byl znalecký posudek prováděn jen k doložení základu 

                                                 
34 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 651 
35 Milan Kindl, Alexander Šíma, Ondřej David: Občanské právo procesní, 2. rozšířené vydání, 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, str. 238 
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uplatňovaného žalobního nároku.36 Na znaleckém posudku záleží pouze výše plnění, 

nikoli zjištění samotného základu nároku. 

Rozhodnutí o výši plnění závisí na úvaze soudu tehdy, jestliže soud určil výši 

nároku postupem podle ustanovení § 136 o.s.ř., které říká, že lze-li výši nároků zjistit 

jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. 

Úvaha soudu spočívá ve výši plnění, existence nároku je prokázána.   

Ustanovení § 143 umožňuje přiznat náhradu nákladů žalovanému, ačkoli neměl ve 

věci úspěch, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení 

řízení. Aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu jen ve sporném řízení a ve zcela 

mimořádných případech. Půjde například o případy, kdy byl žalovaný ochoten uzavřít 

smír či žalovaný stav plně uspokojit, avšak ke smíru nedošlo jen pro nedostatek ochoty 

a souhlasu ze strany žalobce. 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, 

jestliže řízení mohlo být zahájeno i bez návrhu, skončilo smírem nebo bylo zastaveno. 

Novela občanského soudního řádu účinná od 1.1.2001 stanovila, že výjimečně lze i 

v těchto věcech, odůvodňují-li to okolnosti případu, přiznat náhradu nákladů řízení. 

Tato změna znamená, že od 1.1.2001 musí soudní rozhodnutí i ve věcech, v nichž  

mohlo být řízení zahájeno i bez návrhu, vždy obsahovat výrok o náhradě nákladů řízení.  

Součástí soudního smíru může být mimo jiné dohoda účastníků o tom, zda a jak si 

nahradí náklady řízení. Není-li takové dohody, platí, že žádný z nich nemá na náhradu 

nákladů řízení právo.  

Podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů 

řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno. Toto ustanovení doplňuje 

ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř., které říká, že jestliže některý z účastníků zavinil, že 

řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování 

žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je 

povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení). Otázku vztahu mezi  § 

146 odst. 1 písm. c) a § 146 odst. 2 nutno interpretovat vztahem mezi obecnou a zvláštní 

právní normou. Ve věci sp. zn. 22 Cdo 853/2001 Nejvyšší soud vyložil právní názor, že 

aplikace ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. je dána tam, kde je naplněna jeho hypotéza. 

Není-li naplněna, platí obecně ustanovení § 146 odst. 1 písm. c).37  

                                                 
36 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.4.1975, sp. zn. 5 Cz 11/75 
37 Pavel Vrcha: Několik poznámek k rozhodování o nákladech řízení (zejména před soudy prvního 
stupně), Soudní rozhledy, č. 8, 2002, str. 273  
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Účastník, který zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho 

náklady. Zavinění může spočívat v tom, že účastník podal žalobu nebo jiný návrh na 

zahájení řízení ve věci, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto, že vzal žalobu zpět apod. 

Je-li důvodem zastavení řízení zpětvzetí návrhu, který byl podán důvodně, pro chování 

žalovaného, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (např. žalovaný po zahájení 

řízení žalobce uspokojil).  

Jestliže není důvod k postupu podle § 146 odst. 2, platí, že žádný z účastníků nemá 

právo na náhradu nákladů řízení, jež bylo zastaveno. 

Odmítl-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) 

povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. K odmítnutí žaloby dojde 

v situaci, kdy žalobce podal u soudu vadný návrh a přes výzvu soudu neodstranil vady, 

které bránily dalšímu pokračování v řízení. V případě, že žalovanému či jinému 

účastníku řízení vznikly v řízení náklady, je plně odůvodněné, aby mu žalobce tyto 

náklady řízení nahradil.  

V řízení o rozvod nebo neplatnost manželství, anebo určení, zda tu manželství je či 

není anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství účastníci zásadně nemají 

právo na náhradu nákladů řízení. Soud však může přiznat náhradu těchto nákladů, 

odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků. Okolnostmi případu se 

v řízení o rozvod rozumí zejména příčiny rozvratu manželství. Poměry účastníků se 

rozumí především poměry majetkové, výdělkové, sociální, zdravotní. Soud může 

účastníku též přiznat náhradu nákladů jen zčásti.  

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení se dále uplatňuje zásada zavinění (§147 

o.s.ř.), která má sankční charakter. Tato zásada se může uplatnit jak ve sporném, tak 

nesporném řízení. Soud podle této zásady uloží povinnost hradit náklady řízení tomu, 

kdo jejich vznik zavinil, nebo jemuž se přihodila náhoda, která je zavinila.  

Jde o náklady, které by při standardním průběhu řízení nevznikly. Protože takto 

vzniklé náklady je třeba při rozhodování o náhradě nákladů řízení oddělit od ostatních 

nákladů řízení, hovoří se o tzv. separaci nákladů řízení.  

Zaviněním se zde rozumí porušení procesních povinností vyplývajících ze zákona 

nebo v souladu se zákonem uložených soudem, k němuž došlo alespoň z nedbalosti. 

Náhodou je třeba rozumět nezaviněnou objektivní událost, odpovědnost za náhodu je 

absolutní objektivní odpovědností. Důvodem k separaci nákladů je zpravidla zmeškání 

jednání, které muselo být z tohoto důvodu odročeno. 
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Oprávněnými jsou všichni, komu v řízení náklady vznikly – tj. účastníci, vedlejší 

účastníci a stát. Separaci nákladů, které vznikly státu zaviněním svědků, znalců, 

tlumočníků nebo těch, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, upravuje 

ustanovení § 148 odst. 2 o.s.ř. Povinným subjektem může být účastník řízení nebo jeho 

zástupce, svědci, znalci, tlumočníci nebo ti, kterým soud uložil při dokazování nějakou 

povinnost. Pro náhodu lze uložit povinnost k náhradě nákladů jen účastníkům a jejich 

zástupcům. 

O povinnosti k náhradě nákladů řízení podle § 147 o.s.ř. může soud rozhodnout již 

v průběhu řízení, zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou. Náklady, které byly 

nebo měly být podle § 147 o.s.ř. separovány, nelze zahrnout do nákladů, o jejichž 

náhradě se rozhoduje podle výsledku řízení.  

Povinnost nahradit náklady řízení, stanovená podle § 142, 143, 146 odst. 2, 146 

odst. 3, 147 nebo 148 o.s.ř., se může v konkrétním případě jevit jako nepřiměřená 

tvrdost. Občanský soudní řád proto upravuje v § 150 soudcovské zmírňovací právo 

neboli moderační právo soudu, které dává soudu pravomoc, aby ve výjimečných 

případech z důvodů hodných zvláštního zřetele účastníkům, vedlejším účastníkům nebo 

státu, kteří by jinak měli právo na náhradu nákladů, soud tuto náhradu zcela nebo zčásti 

nepřiznal.  

Při posuzování okolností hodných zvláštního zřetele je třeba přihlédnout k osobním, 

majetkovým, výdělečným a jiným poměrům všech účastníků řízení, tedy nejen toho, 

kterého by podle obecného ustanovení stíhala povinnost nahradit náklady řízení, nýbrž i 

toho, jehož majetková sféra by byla použitím tohoto výjimečného ustanovení dotčena; 

je třeba povšimnout si také okolností, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, a 

přihlédnout i k postoji účastníků v řízení.38  

Úvaha soudu o tom, zda se jedná o výjimečný případ a zda tu jsou důvody hodné 

zvláštního zřetele, musí vždy vycházet z posouzení všech okolností konkrétní věci. 

Musí také své rozhodnutí řádně a přesvědčivě odůvodnit. V postupu, který není 

odpovídajícím způsobem vysvětlen, lze spatřovat jisté prvky libovůle a nahodilosti.39
  

Aplikace § 150 o.s.ř. nepřichází v úvahu v řízeních o rozvod nebo neplatnost 

manželství, o určení, zda tu manželství je či není, o zrušení nebo neplatnost 

registrovaného partnerství a o určení, že registrované partnerství nevzniklo, a dále 

                                                 
38 Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ze dne 27.1.1964,  sp. zn. Cz 3/1964 
39 Nález Ústavního soudu ze dne 17.5.2001, sp. zn. III. ÚS 727/2000 
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v případě přiznání náhrady nákladů řízení podle § 146 odst. 1 a) o.s.ř. části věty za 

středníkem.40  

 

C. Náhrada nákladů mezi účastníky nesporného řízení 

 

Nesporná řízení jsou upravena v hlavě páté části třetí o.s.ř. pod názvem Zvláštní 

ustanovení. Nalezneme zde řízení o dědictví, řízení týkající se nezletilých dětí, řízení o 

prohlášení za mrtvého, řízení o způsobilosti k právním úkonům atd. Řízení o 

způsobilosti právním úkonům má speciální ustanovení o nákladech řízení v ustanovení 

§ 191 o.s.ř..  

Náhrada nákladů nesporného řízení v minulosti zásadně žádnému účastníku 

nenáležela. Z hlediska náhrady nákladů nelze v nesporném řízení použít hledisko 

úspěchu ve věci. Proto jako zásada platí, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu 

nákladů řízení s tím, že výjimečně může soud tuto náhradu přiznat, odůvodňují-li to 

okolnosti případu.41  Novelou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 

30/2000 Sb. bylo totiž doplněno ustanovení § 146 odst. 1 o.s.ř. Nyní zní tak, že sice 

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže 

řízení mohlo být zahájeno i bez návrhu, ale odůvodňují-li okolnosti případu přiznání 

náhrady nákladů řízení, může být náhrada přiznána. Řízení, která je možno zahájit i bez 

návrhu, jsou vyjmenována v § 81 odst. 1 o.s.ř. Ustanovení § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř. 

se však v soudní praxi používá obdobně také v těch nesporných věcech, o nichž ze 

řízení zahájit pouze na návrh.42 Zásada zavinění upravená v § 147 o.s.ř. se může uplatnit 

i v řízení nesporném.  

Řada nesporných řízení je osvobozena od soudního poplatku.  

 

D. Náhrada nákladů státu 

 

Ustanovení § 148 o.s.ř. upravuje právo státu na náhradu nákladů, které v průběhu 

řízení platil, proti účastníkům. Jde zejména o náklady důkazů, tedy vyplacené svědečné, 

znalečné či náklady tlumočníka, které soud platil proto, že nebyly kryty zálohou. Stát, 

                                                 
40 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 673 
41 Prof. JUDr. Alena Winterová a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání, 
Linde Praha, a.s., 2004, str. 392 

42 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006 
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respektive příslušný soud platí dále hotové výdaje zástupce účastníka, pokud ho 

ustanovil. Je-li ustanoveným zástupcem účastníka advokát, platí stát i odměnu za 

zastupování.  

Tomu, u něhož jsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků 

podle § 138 o.s.ř, nelze povinnost podle § 148 o.s.ř. uložit, a to bez ohledu, zda bylo o 

osvobození rozhodnuto či nikoli, stačí, že jsou dány předpoklady pro osvobození.   

Stát má právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení. Ve sporném řízení 

se rozumí výsledkem řízení úspěch účastníků ve věci – státu zde tedy hradí náklady ten 

účastník, který je povinen hradit náklady řízení protistraně. Pokud byl účastník úspěšný 

pouze zčásti, pak je státu povinen nahradit část jeho nákladů v poměru, ve kterém byl ve 

sporu neúspěšný. Taktéž druhý účastník je povinen nahradit státu část nákladů podle 

míry neúspěchu ve věci. Jestliže byl neúspěch obou účastníků stejný, platí náhradu 

účastníci rovným dílem. Neplatí zde tedy zásada, že se neúspěch účastníka odečítá od 

úspěchu. V řízení, v němž ve vztahu mezi účastníky přichází v úvahu náhrada nákladů 

řízení, má stát podle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení jen 

proti tomu účastníku řízení, jehož by podle výsledků řízení stíhala povinnost k náhradě 

nákladů řízení druhému účastníkovi.43 Jestliže jsou u takového účastníka dány 

předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, znamená to, že státu tyto náklady 

nebudou zaplaceny, nikoli, že povinnost nahradit náklady řízení státu se přenese na 

druhého účastníka. 

 

V ostatních řízeních, zejména nesporné povahy, je třeba vycházet z porovnání 

rozhodnutí soudu o věci samé s procesními návrhy účastníků a s důkazy, na něž byly 

vynaloženy náklady, o jejichž náhradu se jedná. V případě, že v řízení o dědictví 

účastníci uváděli rozdílné údaje o obvyklé ceně nemovitosti patřící zůstaviteli a soud ke 

zjištění obvyklé ceny nařídil důkaz znaleckým posudkem, je povinen zaplatit náklady, 

které státu vznikly placením znalečného, ten z účastníků dědického řízení, jehož tvrzení 

o ceně nemovitosti se na základě znaleckého posudku ukázalo jako nepravdivé.44 

Pravidlo o povinnosti účastníků nahradit státu náklady řízení, které platil, podle jeho 

výsledku, se neuplatní v řízení o způsobilosti k právním úkonům ani v řízení o 

vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. V těchto 

případech platí zvláštní úprava § 191 a § 191g o.s.ř. 

                                                 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 24.9.1976, sp. zn. 1 Cz 70/76 
44 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 667 
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Obdobně jako ustanovení § 147 odst. 2 o.s.ř., upravuje § 148 odst. 2 o.s.ř. povinnost 

svědků, znalců, tlumočníků nebo těch, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, 

nahradit státu náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je zavinili. 
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V. Rozhodnutí o nákladech řízení 
 

 

O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhoduje soud bez návrhu, a to zpravidla v 

rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí. Ustanovení § 151 odst. 1 o.s.ř. samo o sobě 

vylučuje možnost podání návrhu, vždy se jedná jen o specifikaci, která je u některých 

nákladů, např. cestovného, stravného, ušlé mzdy apod., nezbytná pro rozhodnutí 

soudu.45  

Podle § 5 o.s.ř. jsou soudy povinny poskytovat účastníkům poučení o jejich 

procesních právech a povinnostech. V rámci této procesní poučovací povinnosti je soud 

ve sporném řízení povinen jeho účastníky poučit i o tom, že mohou požadovat po své 

protistraně náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva. 

Povinností soudu je též poučit účastníky o obsahu § 137 o.s.ř., ve kterém jsou 

demonstrativně vyjmenovány jednotlivé náklady řízení, aby každý z účastníků mohl 

posoudit, zda mu některý z těchto nákladů vznikl, a aby mohl uvážit, zda se bude 

domáhat jeho náhrady nebo zda se práva na tuto náhradu vzdá. Jestliže již z obsahu 

spisu je zřejmé, že účastníku vznikly konkrétní náklady řízení (např. zaplacený soudní 

poplatek, složená záloha na znalecký posudek atd.), spadá do poučovací povinnosti 

soudu podle § 5 o.s.ř. i poučení účastníka o tom, že tyto výdaje patří mezi náklady 

řízení, jejichž náhradu může účastník uplatnit nebo se jí vzdát.46   

Výrok o náhradě nákladů musí obsahovat každé rozhodnutí soudu, jímž se u něj 

řízení končí, dále pak tehdy, končí-li se řízení pro některého z účastníků. Jelikož soud 

rozhoduje obligatorně ex lege o všech nákladech řízení potřebných k účelnému 

uplatnění nebo bránění práva bez návrhu, je správný výrok usnesení o určení konkrétní 

výše nároku na náhradu řízení bez zamítnutí nepřiznané části nároku.47  

O náhradě nákladů předběžného opatření se rozhoduje až v rozhodnutí, jímž se 

končí řízení o věci samé. Předběžným opatřením se provádí úprava poměrů účastníků 

jen prozatímně, zákon předpokládá, že poměry účastníků budou definitivně upraveny 

v rozhodnutí vydaném v řízení podle části třetí o.s.ř. Výjimku představuje předběžné 

opatření podle § 95 zákona o rodině, jehož zvláštní povaha vyžaduje, aby soud 

                                                 
45 Luboš Chalupa: Právní povaha nároku na náhradu nákladů řízení, ASPI, 2000 
46 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.3.1998, sp.zn. 16 Co 69/98 
47 Luboš Chalupa: Právní povaha nároku na náhradu nákladů řízení, ASPI, 2000 
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v rozhodnutí o nárocích podle citovaného ustanovení současně rozhodl i o nákladech 

řízení.48  

Účastníku, kterému soud přiznal náhradu nákladů řízení, přizná i náhradu nákladů 

předběžného opatření a zajištění důkazů. Okolnost, v čí prospěch bylo nařízeno 

předběžné opatření nebo kterému z účastníků sloužilo zajištění důkazu, není rozhodná.  

Účastník, stejně tak vedlejší účastník, se může svého nároku na náhradu nákladů 

řízení vzdát. Vyžaduje se, aby takový projev účastníka byl jednoznačný, srozumitelný a 

určitý, nestačí jenom náklady řízení „nežádat“ nebo „neúčtovat“, je třeba se jich 

výslovně „vzdát“.49 Vzdal-li se však účastník práva na náhradu nákladů řízení, nemá to 

žádný vliv na právo na náhradu nákladů řízení vedlejšího účastníka, který mu pomáhal 

ve sporu, a naopak.  

Jestliže při vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí, není známa výše nákladů 

řízení, musí soud rozhodnout o náhradě nákladů řízení alespoň co do základu - musí 

tedy určit, zda a kterému účastníkovi náleží náhrada nákladů a v jakém poměru. Výši 

nákladů řízení poté stanoví soud samostatným usnesením. Ustanovení § 151 odst. 3 

o.s.ř. odpovídají takové formulace výroků, z nichž je zřejmé, kdo, vůči komu, v jakém 

poměru a rozsahu je povinen nahradit náklady řízení [např., že: „Žalovaný je povinen 

nahradit žalobci náklady řízení v plné výši (v rozsahu 50%, jedné třetiny), jak budou 

určeny v písemném vyhotovení rozsudku, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí]. 

Naopak cit. ustanovení neodpovídá takové znění výroku, v němž soud např. rozhodne, 

že: „žalovaná je povinna na nákladech řízení nahradit žalobci částku, jejíž výše a 

splatnost bude stanovena soudem dodatečně samostatným usnesením.“50 

I když bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto samostatným usnesením, běží lhůta 

k plnění vždy až od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána. 

Podle § 149 o.s.ř. je v případě, že účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů 

řízení, zastupoval advokát či notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními 

předpisy, platebním místem tento advokát nebo notář. Neznamená to však, že advokát či 

notář by byl věcně legitimován k náhradě nákladů řízení, oprávněným je účastník, 

jemuž je náhrada nákladů řízení přiznána.51 Povinnost úhrady nákladů řízení k rukám 

                                                 
48 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky z 18.12.1986, 
sp. zn. Cpj 306/84 
49 Milan Kindl, Alexander Šíma, Ondřej David: Občanské právo procesní, 2. rozšířené vydání , 
Plzeň: Čeněk 2008, str. 239 
50 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.2.2004, sp.zn. 10 Co 858/2004 
51 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2007, sp. zn. 20 Cdo 2659/2006  rozhodne-li soud ve 
smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř., že ten, jemuž byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení, je 
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advokáta se vztahuje na celou přisouzenou náhradu, nikoli jen na odměnu a náhrady 

advokáta. Zastupovalo-li účastníka v průběhu řízení postupně více advokátů, je 

platebním místem jen ten advokát, který účastníka zastupoval jako poslední. Ačkoli 

patentový zástupce je oprávněn v určitých věcech zastupovat v řízení účastníka, zákon 

jej neoznačuje za platební místo v případě přiznání náhrady nákladů řízení účastníkovi, 

jehož zastupoval. Ve vládním návrhu novely občanského soudního řádu, kterou už 

schválil Senát Parlamentu ČR, již patentový zástupce jako platební místo je uveden.  

Zastupoval-li účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, ustanovený 

advokát nebo opatrovník pro řízení ustanovený z řad advokátů, je ten, jemuž byla 

uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit náhradu hotových výdajů a odměnu za 

zastupování státu. Důvodem je skutečnost, že náhradu hotových výdajů a odměnu za 

zastupování platil stát (§ 140 odst. 2 o.s.ř.). Stát zde tedy není pouhým platebním 

místem, ale přímo oprávněným. Náhrada ostatních nákladů se platí přímo zastoupenému 

účastníkovi. Skutečnost, že náhradu nákladů řízení je třeba zaplatit advokátu nebo notáři 

anebo státu, musí být výslovně vyjádřena ve výroku rozhodnutí soudu.  

O odměně a o náhradě hotových výdajů za úkony provedené notářem jako soudním 

komisařem v řízení o dědictví rozhoduje soud vždy až při skončení dědického řízení 

v usnesení, jímž se řízení končí. Není-li při vydání usnesení, kterým se dědické řízení 

končí jasné, jaká odměna nebo náhrada hotových výdajů notáři náleží, soud může 

rozhodnout jen o základu nároku a v samostatném usnesení pak určit výši.  

V některým případech zákon výslovně předepisuje, jak má soud o náhradě nákladů 

rozhodnout. Zvláštní úprava je například dána pro řízení o způsobilosti k právním 

úkonům. Povinnost platit a případně hradit náklady řízení o způsobilosti k právním 

úkonům je upravena ustanovením § 191 o. s. ř. Tyto náklady zásadně platí stát. Tam, 

kde to lze spravedlivě žádat, přizná soud státu náhradu těchto nákladů, ovšem jenom 

proti tomu, o jehož způsobilost v řízení šlo (§ 191 odst. 1 o. s. ř.). Druhý odstavec 

stanoví, že ten, kdo podá zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho 

zástupci, opatrovníkovi pro řízení a státu řízením vznikly. 

Ani v případech, kdy náklady má platit stát ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 o.s.ř. 

věta první, nelze pokládat za správné, aby v rozsudku chyběl výrok o nákladech řízení. 

                                                                                                                                               
povinen ji zaplatit advokátu (k jeho rukám), je osobou oprávněnou z tohoto rozhodnutí účastník, jehož 
advokát zastupoval. Poněvadž určení, že náklady se platí advokátu, představuje – pouze – stanovení 
platebního místa, nemůže tento nárok úspěšně vlastním jménem exekučně ani jinak vymáhat advokát. 
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Právě proto, že druhá věta tohoto ustanovení dává za stanovených podmínek možnost 

přiznat státu náhradu těchto nákladů, je třeba již ve výroku vyjádřit, která z obou 

alternativ v projednávané věci platí. Aby bylo užito slov „státu se nepřiznává náhrada 

nákladů řízení“ a řádně odůvodnit 52 

Proti rozhodnutí jen o nákladech řízení je možné podat odvolání. Jen ohledně 

nákladů řízení nejsou přípustné mimořádné opravné prostředky, tj. dovolání, žaloba na 

obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. 

Rozhodnutí o nákladech řízení má povahu usnesení, jak vyplývá z ustanovení § 167 

odst. 1 o.s.ř. Tuto povahu usnesení neztrácí ani je-li přičleněno k rozhodnutí o věci 

samé, u něhož je stanovena forma rozsudku. Z ustanovení §§ 237 až 239 o.s.ř. vyplývá, 

že dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení není přípustné.53 

Co se týká žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost, zde § 230 odst. 1 písm. 

b) o.s.ř. přímo vyslovuje nepřípustnost žaloby jen proti výroku rozhodnutí o nákladech 

řízení.  

                                                 
52 Zpráva o úrovni řízení a rozhodování soudů České socialistické republiky ve věcech způsobilosti 
k právním úkonům, projednaná a schválená občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ČSR ze dne 
 18.11.1977, sp. zn. Cpj 160/76  
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. května 2005, sp. zn. 21 Cdo 2265/2004  
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VI. Náklady odvolacího řízení 
 

Pro náhradu nákladů odvolacího řízení platí přiměřeně ustanovení o náhradě 

nákladů řízení před soudem prvního stupně. Z přiměřeného užití § 151 odst. 1 OSŘ 

vyplývá, že o povinnosti k náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodne odvolací soud 

v rozhodnutí, kterým se řízení u něho končí, a že o povinnosti k náhradě nákladů řízení 

účastníka nebo jeho zástupce, jež vznikly jejich zaviněním nebo náhodou, která se jim 

přihodila, a o povinnosti k náhradě nákladů řízení svědků, znalců, tlumočníků nebo 

těch, kteří měli při dokazování nějakou povinnost, jež vznikly jejich zaviněním, může 

odvolací soud rozhodnout již v průběhu odvolacího řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile 

tyto náklady vzniknou.54  

Změní-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, rozhodne i o nákladech 

řízení u soudu prvního stupně. Jiným rozhodnutím ve věci se totiž zpravidla mění 

hlediska, významná pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud tedy musí 

o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně rozhodnout znovu, a to ve svém 

rozhodnutí, kterým mění rozhodnutí soudu prvního stupně.  

V případě, že odvolací soud zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu prvního stupně 

k dalšímu řízení nebo věc postoupí věcně příslušnému soudu, o náhradě nákladů 

odvolacího řízení nebude rozhodovat odvolací soud, nýbrž rozhodne soud prvního 

stupně v novém rozhodnutí o věci. Znamená to, že náklady vzniklé v původním řízení 

před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení a v novém řízení u soudu prvního 

stupně tvoří jediný celek a že o povinnosti k náhradě těchto nákladů řízení rozhodne 

soud prvního stupně v novém rozhodnutí o věci podle ustanovení § 142 až 151a OSŘ. 

Jestliže po zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně odvolací soud rozhodne o 

zastavení řízení, rozhodne též o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů, protože 

řízení ve věci tím končí.   

                                                 
54 Drápal, L.: Odvolání po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy, 2001, č. 9 – mimořádná 
příloha, str. 23 
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VII. Náklady řízení o žalobě na obnovu řízení a pro 
zmatečnost 
 

Podle ustanovení § 235i o.s.ř. soud v novém rozhodnutí o věci rozhodne o náhradě 

nákladů vzniklých v původním řízení, v řízení o žalobě na obnovu řízení nebo pro 

zmatečnost a v obnoveném řízení nebo v novém řízení po zrušení původního 

rozhodnutí.  

Jestliže soud v obnoveném řízení rozhodl tak, že nové rozhodnutí nenahrazuje 

původní rozhodnutí, rozhodne v novém rozhodnutí jen o náhradě nákladů vzniklých 

v řízení o žalobě na obnovu řízení a v obnoveném řízení, nikoli o náhradě nákladů 

řízení původního.  

V případě, že soud na základě žaloby pro zmatečnost napadené rozhodnutí zrušil a 

řízení zastavil, rozhodne jen o náhradě nákladů vzniklých v původním řízení a v řízení o 

žalobě pro zmatečnost.  
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VIII. Náklady dovolacího řízení 
 

Část čtvrtá hlava třetí občanského soudního řádu upravující opravné prostředky 

nemá zvláštní ustanovení o nákladech dovolacího řízení. Na základě ustanovení 243b 

odst. 4 OSŘ, podle kterého pro řízení u dovolacího soudu platí obdobně ustanovení § 

224 odst. 1 OSŘ, které stanoví, že ustanovení o nákladech řízení před soudem prvního 

stupně platí i pro řízení odvolací, docházíme k závěru, že pro rozhodování o nákladech 

dovolacího řízení se použijí obdobně ustanovení § 137 až § 151 OSŘ.55  

V případě, že dovolací soud zruší rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního 

stupně z důvodů uvedených v ustanovení § 237 písm. a), b), d) a e) OSŘ a řízení 

zastaví, zrušují se i výroky rozhodnutí obou soudů o nákladech řízení. Vzhledem k 

tomu, že rozhodnutím o zastavení řízení se řízení končí, je dovolací soud povinen 

rozhodnout nejen o nákladech, které vznikly v dovolacím řízení, ale i o nákladech, 

vzniklých před soudy obou stupňů. 

 Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu (popřípadě též rozhodnutí 

soudu prvního stupně) a věc vrátí odvolacímu soudu (soudu prvního stupně) k dalšímu 

řízení, popřípadě věc postoupí věcně příslušnému soudu, anebo věc přikáže k dalšímu 

řízení jinému odvolacímu soudu, rozhodne i o náhradě nákladů vzniklých za dovolacího 

řízení v dalším řízení soud prvního stupně nebo odvolací soud v novém rozhodnutí o 

věci. 

Z uvedeného vyplývá, že dovolací soud, zruší-li rozhodnutí odvolacího soudu, 

popřípadě též soudu prvního stupně, nerozhoduje o náhradě nákladů dovolacího řízení, 

jestliže řízení ve věci má dále pokračovat u odvolacího soudu nebo u soudu prvního 

stupně.  

Jestliže dovolací soud zamítne dovolání, které směřovalo proti rozhodnutí 

odvolacího soudu, jímž se řízení končí, rozhodne také o náhradě nákladů dovolacího 

řízení. Zamítnutí dovolání znamená pro dovolatele, že nebyl ve věci úspěšný, a proto je 

povinen nahradit svému odpůrci náklady dovolacího řízení. Úspěchem ve věci se tu 

ovšem nerozumí věc sama, která byla předmětem řízení před soudem druhého stupně, 

ale předmět dovolacího řízení (požadavek dovolatele na zrušení rozhodnutí odvolacího 

soudu). 

                                                 
55 Bureš Jan, Drápal L.: Dovolání podle Občanského soudního řádu, Právní rozhledy, 1994, č. 2, str. 50 
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IX. Náklady řízení podle části páté OSŘ 
 

Pátá část o.s.ř. obsahuje úpravu přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů o 

sporech nebo jiných právních věcech, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, 

rodinných a obchodních vztahů. Náklady tohoto řízení upravuje § 250l OSŘ. Toto 

ustanovení říká, že nahrazuje-li rozsudek soudu alespoň zčásti rozhodnutí správního 

orgánu nebo pozbylo-li rozhodnutí správního orgánu alespoň zčásti svou účinnost, 

rozhodne soud znovu o náhradě nákladů řízení, které vznikly v řízení před správním 

orgánem, pokud bylo v tomto řízení o náhradě rozhodnuto.  

Změna rozhodnutí správního orgánu může mít vliv na obsah závislého výroku o 

nákladech řízení před správním orgánem, bylo-li o nich rozhodováno. Proto soud 

v takovém případě rozhodne znovu i o náhradě těchto nákladů, a to samostatným 

výrokem, odlišným od výroku jímž rozhoduje o náhradě nákladů řízení o žalobě. Při 

posuzování procesní úspěšnosti účastníků řízení před správním orgánem a při 

rozhodování o výši vynaložených nákladů vyjde soud z procesní úpravy rozhodování o 

nákladech řízení, podle které byl povinen postupovat správní orgán, který nahrazované 

rozhodnutí nebo rozhodnutí, jež pozbylo účinnosti, vydal.56  

                                                 
56

 Bureš, Drápal, Krčmář a kolektiv: Občanský soudní řád:komentář, 7. vydání, C. H. Beck, 2006, str. 

1356 
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X. Náklady výkonu rozhodnutí 
 

A. Výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu 

 

S řízením o výkon rozhodnutí jsou nebo mohou být spojeny náklady. Jsou jimi 

s odkazem na ustanovení § 137 zejména hotové výdaje oprávněného a jeho zástupce, 

včetně soudního poplatku, jakož i náklady spojené např. se znaleckým odhadem 

nemovitosti, s vyklizením bytu povinného.57   

Některé aspekty nákladů výkonu rozhodnutí upravují ustanovení § 270 a 271 o.s.ř. 

Podle zásady vyjádřené v ustanovení § 254 odst. 1 se použijí ustanovení o nákladech 

řízení uvedené v hlavě třetí části třetí o.s.ř., přičemž ustanovení § 270 odst. 4 výslovně 

předpokládá pro náhradu nákladů výkonu rozhodnutí použití ustanovení § 147 až 150. 

Každý účastník řízení o výkon rozhodnutí platí náklady, které vzniknou jemu 

osobně, a náklady svého zástupce. Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí zásadně 

stát. Oprávněnému, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, 

může soud uložit, aby složil zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí.  

Povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí ukládá soud zásadně již současně 

při nařízení výkonu rozhodnutí. Podle ustanovení § 270 odst. 1 o.s.ř. spolu s nařízením 

výkonu rozhodnutí uloží soud i povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí. Při 

nařízení výkonu rozhodnutí soud určí výši těch nákladů, které vznikly již do doby 

nařízení výkonu rozhodnutí. V dalších rozhodnutích o nákladech  vzniklých při výkonu 

rozhodnutí soud určuje již jen jejich výši. To proto, že obecná povinnost povinného 

k náhradě nákladů řízení byla již vyslovena v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

Nařízený výkon rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady, jakož i na náklady, které 

budou přiznány oprávněnému přiznány v průběhu vykonávacího řízení.  

Při výkonu rozhodnutí pro peněžité plnění se nárok oprávněného na náhradu 

nákladů uspokojí spolu s plněním z vymáhané pohledávky. Náklady výkonu rozhodnutí 

představují - spolu s vymáhaným nárokem plynoucím z exekučního titulu - jeho rovněž 

                                                 
57

 Prof. JUDr. Alena Winterová a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání, 

Linde Praha, a.s., 2004, str. 512 
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vymáhanou součást. Výkon rozhodnutí končí teprve když jsou vymoženy i soudem 

uložené náklady výkonu rozhodnutí.  

Jde-li o výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, 

má občanský soudní řád speciální ustanovení o nákladech a to § 339 odst. 2. V případě 

výkonu rozhodnutí pro nepeněžité plnění se neuplatní zásada, že nařízený výkon se 

vztahuje i na náklady řízení, o nichž bylo při nařízení výkonu rozhodnuto. Pro 

vymáhání nákladů musí být použit jiný způsob výkonu než pro vynucení hlavní 

povinnosti. I zde soud rozhodne o povinnosti povinného nahradit oprávněnému náklady 

řízení při nařízení výkonu rozhodnutí, přičemž nestanoví žádnou lhůtu k jejich 

zaplacení. Oprávněný má možnost náklady řízení vymáhat současně s vymáháním 

nepeněžitého plnění, má ale také možnost vymáhat je v případě neuhrazení později, 

samostatně. Rozhodne-li se náklady řízení vymáhat současně, musí oprávněný 

navrhnout výkon rozhodnutí i pro náklady řízení a navrhnout, jakým způsobem mají být 

tyto náklady řízení vymáhány.58 

Dojde-li k zastavení výkonu rozhodnutí, soud postupuje při rozhodování o 

nákladech podle § 271 - přihlédne k tomu, z jakého důvodu k zastavení výkonu 

rozhodnutí došlo. Jde v podstatě o posouzení, zda se oprávněný nedopustil před 

nařízením výkonu rozhodnutí nebo při jeho provádění procesního zavinění. Procesním 

zaviněním na straně oprávněného je třeba rozumět stav, kdy oprávněný nepostupoval 

při výkonu rozhodnutí s potřebnou mírou pečlivosti, kterou lze od něho očekávat.59 

Jestliže se oprávněný dopustil procesního zavinění, má povinný právo, aby mu 

oprávněný nahradil všechny náklady, které účelně vynaložil v průběhu vykonávacího 

řízení a které by mu nevznikly, kdyby oprávněný postupoval s potřebnou mírou 

pečlivosti. Lze-li procesní zavinění vedoucí k zastavení výkonu rozhodnutí plně přičítat 

oprávněnému, zruší soud svá předchozí rozhodnutí, jimiž přiznal náklady výkonu 

oprávněnému, a uloží oprávněnému nahradit povinnému náklady, jež mu vznikly v 

celém průběhu výkonu rozhodnutí. Pokud povinný již z dřívějších rozhodnutí plnil, 

uloží soud také oprávněnému, aby povinnému vrátil, co mu povinný již na náklady 

výkonu zaplatil.60 

 

                                                 
58 Antonín Tripes: Exekuce v soudní praxi, Praha, Beck, 2006 
59 Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Marie Vokřinková: ASPI – OSŘ s komentářem, 2007 
60 Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Marie Vokřinková: ASPI – OSŘ s komentářem, 2007 
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B. Výkon rozhodnutí podle zákona o soudních 
exekutorech 

 

Oprávněný usilující dosáhnout uspokojení své vymahatelné pohledávky má ještě 

další možnost, jak si vynutit splnění povinnosti na povinném. Spočívá ve využití 

prostředků zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád).61 

Exekuční řád upravuje náklady exekuce v ustanoveních § 87 až 92. Zákon zde 

rozlišuje náklady exekuce, které zahrnují odměnu a náhrady exekutora, a náklady 

oprávněného.  

Exekutor je státem určenou a zmocněnou osobou k výkonu exekuční činnosti. Za 

výkon exekuční činnosti mu přísluší zejména odměna, náhrada hotových výdajů, 

náhrada za ztrátu času, náhrada za doručení písemností a je-li exekutor plátcem daně 

z přidané hodnoty, rovněž daň z přidané hodnoty. Výši a způsob určení odměny 

exekutora, jakož i náhrady hotových výdajů, náhrady za ztrátu času a výšku přiměřené 

zálohy, stanovilo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou 330/2001 Sb. 

Oprávněný má nárok na náhradu nutných nákladů vynaložených na účelné 

vymáhání nároku proti povinnému (za předpokladu, že exekuce byla úspěšná). 

Náklady exekuce exekutorovi a náhradu nákladů exekučního řízení ve prospěch 

oprávněného hradí povinný na základě usnesení soudu o nařízení exekuce a na základě 

vyčíslení výše nákladů v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Předpokladem je, že 

exekuce byla úspěšná. Proti výši nákladů stanovené v příkazu k úhradě nákladů exekuce 

mohou účastníci podat námitky.  

Základní odměnou je tarifní (mimosmluvní) odměna, jejíž výši upravuje vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti. Ve svém § 5 a 6 upravuje vyhláška odměnu za provedení 

exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Základem pro určení odměny za 

provedení exekuce je výše exekutorem vymoženého plnění. Odměna se určí procentem 

ze základu.  

Dále vyhláška upravuje odměny za provedení exekuce ukládající jinou povinnost 

než zaplacení peněžité částky. Při provedení exekuce vyklizením činí odměna 10 000,- 

Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost. Za provedení exekuce 

                                                 
61 Prof. JUDr. Alena Winterová a kolektiv: Civilní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání, 

Linde Praha, a.s., 2004, str. 581 
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odebráním věci činí odměna za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15% z jejich 

hodnoty, nejméně však 2000,- Kč. Za provedení exekuce rozdělením společné věci se 

v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, 

výše odměny exekutora vypočte stejně jako v případě exekuce ukládající zaplacení 

peněžité částky s tím, že základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci. 

Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy 

společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou 

rozdělovanou věc. 

Za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí odměna exekutora 6000 Kč 

za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů. 

Exekutor  a  oprávněný  mohou uzavřít smlouvu o provedení exekuce, v níž mohou 

sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Smlouva musí mít písemnou formu, 

jinak je neplatná. Smluvní odměna je závazkem oprávněného vůči exekutorovi, 

nezatěžuje povinného, není nákladem exekuce.  

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s exekučním řízením činí 3500 Kč. Tato 

náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady 

osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a 

odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání 

dat z centrálních informačních systémů. Pokud překročí hotové výdaje částku 3500 Kč, 

náleží exekutorovi náhrada hotových nákladů v plné výši.   

Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti 

vykonávaných mimo sídlo jeho úřadu a za čas strávený na cestě. Náhrada činí 50 Kč za 

každou započatou čtvrthodinu.  

Jestliže exekutor doručuje písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za 

doručení písemnosti. Skládá se z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na 

doručení a z paušální částky 50 Kč za doručení jedné písemnosti.  

§ 89 zákona o soudních exekutorech upravuje hrazení nákladů exekuce v případě, že 

exekuce je zastavena. Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady 

účastníků ten, který zastavení zavinil. O zastavení exekuce rozhoduje exekuční soud 

usnesením, které musí obsahovat i výrok o náhradě nákladů exekuce a o náhradě 

nákladů mezi účastníky exekučního řízení. Dojde-li k zastavení exekuce pro nedostatek 

majetku na straně povinného, hradí exekutorovi paušálně určené či účelně vynaložené 

výdaje oprávněný. Je proto na oprávněném, aby při podávání návrhu na nařízení 

exekuce zvážil možnosti povinného a s tím spojené riziko vymáhání.  
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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.   
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XII. Summary 
 
Civil proceedings costs 
 

My thesis concerns civil proceedings costs. The aim of this study was to explain 

a concept of costs, to describe particular types of costs that may arise and explain 

principles that control the payment and reimbursement of this costs. I tried to reflect 

current judicature, which clarifies the sense of some unclear provisions of laws. I 

mentioned the new regulation, which is now in the legislative process. My aim was also 

to assess the current legislation and, where appropriate, recommend changes to be 

made. A decision to pay the costs must be included in any verdict on the merits. 

The thesis is composed of eleven chapters. Chapter One is introductory and 

explains concept of civil proceedings costs and its meaning. Following part of the thesis 

outlines sources of law governing this institution of civil legal proceedings.  

Chapter Two enumerates kinds of civil proceedings costs. It recognizes these 

costs: expenditures of participants and their representatives, court fees, loss of earnings 

of participants and their legal representatives, the costs of evidence, remuneration for a 

notary for acts carried out as court commissioner and his expenditures, remuneration for 

an administrator of heritage and his expenditures, remuneration for an interpreter, 

compensation for the value added tax and remuneration for representation. Among civil 

proceedings costs could be included other costs not mentioned here, if any party 

incurred in connection with legal proceedings. This chapter is subdivided into eight 

parts. Each part describes particular costs, which I have just enumerated.  

A large part of my work deals with judicial fees, and particularly I focus on the 

exemption from judicial fees, as it is institute which has significant procedural 

consequences.  

Next two chapters concern payment and reimbursement of civil proceedings 

costs. These concepts must be differentiated, because although they seem to have the 

same meaning, in terms of procedural law have completely different meaning.  

The fourth chapter named Reimbursement of proceedings costs is subdivided 

into four parts. The first part explains the principles governing reimbursement costs. 

Next two parts describe specifics of these rules in adversary and other proceedings and 

the last part deals with reimbursement of costs to state.  
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Following six chapters are about costs in legal remedies proceedings and 

execution procedure.  

Conclusions are drawn in Chapter Eleven. In this chapter I tried to assess current 

legislation and draw attention to problems in legal regulations. In my study I showed 

that the costs are substantial part of civil proceedings.  
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