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1. Úvod

V této diplomové práci se chci věnovat problematice soudních 

poplatků ve správním soudnictví. Chci se zaměřit na aktuální 

problematiku soudních poplatků, a to zejména z pohledu praxe. Chtěla 

bych zjistit a rozebrat, jaká úskalí vznikají při aplikaci zákona o soudních 

poplatcích do praxe správních soudů. 

Čím se zabývat naopak nechci jsou soudní poplatky v jiném než 

správním soudnictví. I když problematika je do jisté míry podobná jak 

ve správním tak v civilním soudnictví, já se budu zabývat především 

specifiky, která mají poplatky ve správním soudnictví.

Právě pro toto téma jsem se rozhodla zejména kvůli jeho 

praktičnosti, jelikož se soudními poplatky se setkává každý, kdo podává 

žalobu ke správnímu soudu. Není to tedy téma, se kterým se v praxi 

nikdy nesetkám, ale právě naopak, tudíž vím, že znalosti, které zde 

získám, v budoucnosti uplatním.

Dalším důvodem proč zrovna toto téma je fakt, že v nedávné době

vstoupila v účinnost novela zákona o soudních poplatcích, která mimo

jiné značně zvýšila soudní poplatky (ve správním soudnictví až o 100 %). 

Na toto téma, tedy téma změny zákona o soudních poplatcích, proběhla 

v médiích jakási diskuze, avšak celá diskuze byla směřována pouze právě 

k výši soudních poplatků, nezabývala se touto problematikou jako 

celkem, což je jistě škoda. Pokud chceme nějakému tématu skutečně 

rozumět, nemůžeme vybrat jen některé části a ty důkladně prostudovat, 

musíme vědět, do jakých širších okolností či mantinelů tyto části zasadit. 

Ráda bych se tedy v této diplomové práci zabývala problematikou 

soudních poplatků ve správním soudnictví z širšího pohledu, 

v souvislostech. A to nejen v rámci zákona samého, ale i v souvislosti se 

zákony jinými, zejména se soudním řádem správním.

A posledním důvodem, možná tím nejdůležitějším pro mě osobně, 

je skutečnost, že jakkoliv je téma soudních poplatků praktické a aktuální, 

není prakticky nikde uceleně zpracované, nebo alespoň ne současný stav. 
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Zejména pak problematika soudních poplatků ve správním soudnictví. 

Existuje pouze řada rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a popřípadě 

i Ústavního soudu, nikde však toto téma není zpracováno jako celek. To 

má za důsledek, že celá problematika může být pro „obyčejného 

smrtelníka“ (tedy neprávníka a dost často i právníka) složitá 

a nepřehledná. Judikatura v oblasti soudních poplatků ve správním 

soudnictví poměrně dosti ovlivňuje praxi a mění trendy, jak se věci 

dělaly před rokem, už se nemusí dělat dnes (to vše, aniž by se změnil 

zákon). Nehledě na to, že leckterá rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, kterými se krajské soudy řídí (a Nejvyšší správní soud po nich 

vyžaduje, aby se jimi řídily), vůbec nejsou zveřejněna ve Sbírce 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, tudíž se o nich potenciální 

účastník jen stěží dozví (a o některých se dovědět ani nemůže, jelikož se 

na internetových stránkách neuveřejňují, viz například usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 29. února 2012, č.j. 1As 27/2012-32, 

příloha č. 4).

Ráda bych tedy zejména pomocí zákonů, judikatury, rozhovory se 

soudci a asistenty soudců a zkušeností nabytých několikaletou praxí 

na soudě zapracovala téma soudních poplatků ve správním soudnictví 

do jednotného celku.

Ačkoliv jsem si vědoma, že problematika soudních poplatků 

ve správním soudnictví se značně mění a vyvíjí a co napíši dnes, nemusí 

platit zítra, ráda bych zdokumentovala stav, jaký je (a srovnala se stavem, 

jaký byl) v době psaní této diplomové práce, tedy do jara 2012. Ráda 

bych, aby má diplomová práce aspoň teoreticky mohla sloužit těm, kdo 

se v současné problematice soudních poplatků nevyznají a podala jim 

pomocnou ruku, našla důležitá rozhodnutí soudů, kterými je tato 

problematika ovládána, a osvětlila jim, jaké jsou současné trendy 

a problémy. Zároveň bych ráda nastínila některé své návrhy řešení 

k některým úskalím, která jsou dosud nevyřešená, či vyřešená velmi 

problematicky, ačkoliv by být vyřešena měla.
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Také jsem si vědoma, že problematika soudních poplatků celkově, 

zejména pak soudních poplatků ve správním soudnictví, je téměř 

neprobádané území, do kterého se pouštět může být nebezpečné, avšak 

právě toto nebezpečí mě láká. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko 

na bojišti.
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2. Pojem a účel soudního poplatku

Hned na začátku této práce, ještě než začnu pojednávat o minulém, 

současném či budoucím stavu a vývoji problematiky soudních poplatků, 

považuji za důležité objasnit, co to vlastně soudní poplatek je a jaké jsou 

jeho funkce. Také považuji za důležité ho odlišit od jiného poplatku, 

a sice poplatku správního. To vše bude předmětem této kapitoly.

Již v této kapitole se okrajově dotknu některých praktických 

problémů aktuálního správního soudnictví v oblasti soudních poplatků, 

tyto problémy však zde nebudu rozebírat podrobně, jelikož to bude 

předmětem kapitol dalších, zejména kapitol 4 a 5. Tyto problémy jsou 

zde naznačeny jen k dokreslení toho, jak komplexní tato problematika je.

2.1. Pojem a účel soudního poplatku

Zákon o soudních poplatcích pojem soudní poplatek nedefinuje, 

pokusím se tedy o definici vlastní. Poplatek obecně je zákonem 

stanovená dávka, kterou platí poplatník a očekává od státu jakési 

protiplnění. Protiplněním u soudního poplatku je nějaká aktivita soudu, 

a to buď vedení řízení (poplatek za řízení) nebo nějaký úkon (poplatek 

za úkon). U poplatku za řízení je poplatek cena za věcné posouzení 

uplatněného nároku soudem.1

U poplatku za řízení je zaplacení soudního poplatku obligatorní 

náležitostí soudního procesu, bez které soud nemůže (neměl by, ale občas 

se to stává. Nicméně vždy je pak zaplacení poplatku vyžadováno 

následně, tedy po vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí) meritorně 

rozhodnout. Pokud poplatník tuto platbu neposkytne, nastanou následky, 

které popíši podrobněji v kapitole 4. Soudní poplatky ve správním 

soudnictví de lege lata, v podkapitole 4.1. Soudní poplatky, oddíle 4.1.4.

V případě poplatku za úkon, je i zde poplatek obligatorní náležitostí 

pro provedení požadovaného úkonu.

Co se účelu soudního poplatku týče, lze ho vyčíst například 

z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o soudních poplatcích

                                               
1 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2010, č.j. 7Ca 336/2009-40
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(sněmovní tisk 467), později vyhlášeného pod č. 549/1991 Sb.,

či z nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008, sp.zn. Pl. ÚS 69/06 (č. 

269/2008 Sb.). Zde je psáno, že „úkolem právních předpisů upravujících 

vyměřování a vybírání soudních poplatků je též odpovídajícími sazbami 

poplatků zabezpečit z části úhradu nákladů, které vznikají státu výkonem 

soudnictví, a zároveň omezovat podávání některých neutvářených návrhů

na zahájení soudních řízení. Jejich úkolem je současně působit na to, aby 

povinní dobrovolně plnili své povinnosti vůči spoluobčanům a ostatním 

subjektům.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že soudní poplatky mají trojí 

funkci – funkci fiskální (úhradovou), funkci regulační a funkci 

motivační.

Funkce fiskální znamená, že soudní poplatek má alespoň zčásti 

uhradit náklady, které stát má v souvislosti se zpracováním a vyřízením 

podání účastníka. 

Zajímavé přitom je, že podíváme-li se na náklady, které stát 

s vyřízením podání účastníka má, podrobněji, zjistíme, že všechny 

náklady jsou na straně soudu – ať již jde o platy zaměstnanců či soudců, 

ať jde o náklady typu koupě papírů či tonerů do tiskáren, ať jde o platby 

za poskytování poštovních služeb či datové schránky. Na druhou stranu, 

platby za vybrané soudní poplatky nemusí jít vždy na účet soudu, některé 

jdou přímo do státního rozpočtu (respektive Ministerstvu financí; 

poplatky placené jiným způsobem než na účet soudu). A rozpočet soudu 

a státní rozpočet nejsou jeden a ten samý rozpočet. Ano, rozpočet soudu 

je součástí státního rozpočtu, ale není to jeden a ten samý rozpočet. 

Shrnuto a podtrženo, soudní poplatky mají pomoci hradit náklady, které 

jsou spojeny s návrhem, za který se vybírají, ale ne vždy jdou do toho

rozpočtu, ze kterého se tyto náklady hradí. 

Funkce regulační znamená, že soudní poplatek (jeho placení) má 

odradit od podávání žalob ty, kterým nebylo na jejich subjektivních 

právech nijak ublíženo. Zkrátka má pomoci soudům, aby nebyly 

zahlceny zcela zjevně neúspěšnými žalobami, protože i těmito žalobami 
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se musí soud zabývat a když by jimi byl zahlcen, zbytečně by tak byla 

prodlužována doba vyřízení žalob ostatních. Zejména má tedy zabránit 

podání žalob šikanózních či kverulantských. 

Myšlenkové pochody za touto konstrukcí jsou takové, že když 

bude soudní poplatek dostatečně vysoký, každý si rozmyslí, zda má jeho 

žaloba šance na úspěch. A pakliže nemá, nebude ji podávat, aby zbytečně 

nepřicházel o své peníze. 

Poslední funkcí soudních poplatků je funkce motivační. Ta má 

„motivovat“ protistranu (žalovaného), aby včas plnil své závazky. 

A motivuje ho tak, že v případě úspěšnosti žaloby musí žalovaný plnit 

nejen své závazky, ale i náklady soudního řízení (včetně soudního 

poplatku) žalobci.

Ačkoliv se tak na první pohled nemusí zdát, tato funkce je důležitá 

i ve správním soudnictví. I ve správním soudnictví podle ustanovení § 60 

odst. 1 s. ř. s. „má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo 

na náhradu nákladů řízení.“ Případné náklady řízení jsou hrazeny

z rozpočtu daného žalovaného správního orgánu. Je tedy v zájmu 

žalovaného správního orgánu, aby plnil své povinnosti (zejména 

rozhodoval spravedlivě v případech žalob směřujících proti jeho 

rozhodnutí a včas v případech žalob proti jeho nečinnosti), protože jinak 

bude muset hradit náklady žalobce (což může být pouze soudní poplatek, 

pokud žalobce není zastoupen advokátem).

2.2. Soudní poplatek × správní poplatek

V závěru kapitoly bych se chtěla zmínit, jaký je rozdíl mezi 

soudním a správním poplatkem. Aby bylo možné říci, jaké jsou rozdíly, 

je nejdříve třeba alespoň ve stručnosti vysvětlit, co správní poplatek je.

Správními poplatky se zabývá zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích. Tento zákon však, podobně jako zákon o soudních 

poplatcích, správní poplatek nedefinuje. Dá se však i zde říci, že správní 

poplatek je platba, kterou platí poplatník správnímu úřadu, aby správní 

úřad vedl řízení či provedl nějaký úkon.
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Co se funkce správních poplatků týče, je to především funkce 

fiskální a funkce regulační. Správní poplatek má tedy zajistit, že žadatel 

přispěje na náklady, které jsou spojeny s vyřízením jeho návrhu, 

a zároveň má odradit od podávání nedůvodných návrhů. Obdobně jako 

soudní poplatek však sazby nesmí být stanoveny příliš vysoko, aby ten, 

kdo správní rozhodnutí potřebuje, si mohl dovolit správní poplatek 

uhradit.

Předmětem správních poplatků jsou podle ustanovení § 2 zákona 

o správních poplatcích správní řízení vedená správním úřadem a jiné 

činnosti (tedy úkony). Ne všechny činnosti jsou však zpoplatněny, 

zpoplatněny jsou jen činnosti uvedené v sazebníku, který je přílohou 

zákona o správních poplatcích, což je také velmi podobné poplatkům 

soudním.

Poplatníkem je, podobně jako u soudních poplatků, ten, kdo 

podává návrh na zahájení řízení či na provedení úkonu. I u správních 

poplatků jsou někteří poplatníci osvobozeni a některá řízení jsou 

osvobozena. Na rozdíl od soudních poplatků však nelze poplatníka 

osvobodit od placení poplatků rozhodnutím. Lze však podle ustanovení 

§ 8 odst. 5 snížit či zvýšit poplatek nebo upustit od jeho vybírání, avšak 

pouze v rozsahu stanoveném v sazebníku správních poplatků.

Sazba správního poplatku může být buď pevná nebo procentní, 

stejně jako u soudních poplatků.

Jak již vyplývá z předchozího textu, soudní i správní poplatky jsou 

dosti podobné a liší se podstatě jen v maličkostech. Oba dva poplatky 

jsou platby, které žadatel platí za to, aby bylo vedeno řízení nebo 

proveden úkon. V obou případech je poplatníkem žadatel. I funkce mají 

podstatě společné – fiskální a regulační. 

Asi největší odlišnost mezi soudními a správními poplatky je 

v tom, komu se platí. Soudní poplatky se platí soudu, kdežto správní 

poplatky správnímu úřadu. Z toto také vyplývá další odlišnost, a sice 

že na základě zaplacení soudního poplatku se začíná vést soudní řízení 
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(nebo provede úkon, který souvisí s činností soudu), na základě zaplacení 

správního poplatku se vede řízení správní.

Další odlišností je pak také to, že kromě funkcí fiskální a regulační 

má soudní poplatek i funkci motivační, což správní poplatek nemá.

No a poslední odlišností, pro právníky asi nejdůležitější, je, že jak 

správní tak soudní poplatky se odlišují také tím, že jsou každé upravené 

v jiném zákoně. Nelze je tedy zaměňovat.

Jen na okraj bych zmínila, že ne vždy v minulosti byla vedena 

odlišující linka mezi poplatky soudními a správními. A zejména pak 

mezi správními poplatky a soudními poplatky ve správním soudnictví, 

toto téma však již patří do další kapitoly, nebudu ho zde tudíž více 

rozebírat.
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3. Historický exkurz

V této části bych chtěla alespoň částečně rozebrat historii soudních 

poplatků. Ve své diplomové práci se sice chci zabývat především 

aktuálním stavem a aktuální praxí, ale věřím, že aby člověk mohl lépe 

pochopit současnost a lépe uchopit, či naplánovat, budoucnost, musí znát 

minulost.

Celou kapitolu rozděluji na dvě části. První část je období 

od vzniku správního soudnictví v českým zemích (tedy založení 

Správního soudu ve Vídni) až do obnovení správního soudnictví, 

zrušeného v období od 1. 1. 1953 do 1. 1. 1993, zákonem č. 519/1991 

Sb., který zařadil hlavu pátou do občanského soudního řádu. V druhé 

části se pak věnuji období do přijetí zákona č. 150/2002 Sb., soudního 

řádu správního. 

Vývoj po přijetí soudního řádu správního je v podstatě současným 

stavem, budu se jím tedy zabývat až v kapitole následující.

3.1. 1876 – 1992

Svůj historickým exkurz do historie soudních poplatků ve správním 

soudnictví začnu rokem 1876, kdy byl zřízen Správní soud ve Vídni, a to 

zákonem č. 36/1876, ř.z., o zřízení správního soudu. Tímto rokem se tedy 

začíná datovat historie správního soudnictví na našem území. 

Ještě před tím, než přejdu k samotné úpravě soudních poplatků 

ve správním soudnictví, zmíním se alespoň zběžně o vývoji samotného 

správního soudnictví u nás, jelikož úprava soudních poplatků 

ve správním soudnictví je pochopitelně závislá na existenci samotného 

správního soudnictví.

Jak již bylo řečeno, správní soudnictví u nás vzniká založením 

Správního soudu ve Vídni. Poté, co je v roce 1918 zákon o zřízení 

správního soudu recepční normou převzat do československého právního 

řádu, je založen Nejvyšší správní soud se sídlem v Praze. Tento soud 

existuje v období první republiky, protektorátu a druhé světové války. 
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Nejvyšší správní soud pak přestává technicky existovat od 1. 1. 1953, 

fakticky však nefunguje již od konce roku 1948.

V období let 1953 – 1992 správní soudnictví neexistuje, tudíž 

neexistuje ani úprava soudních poplatků ve správním soudnictví. Správní 

soudnictví je obnoveno až od 1. 1. 1992, to je však již další podkapitola.

Po tomto velmi stručném vývoji správního soudnictví na našem 

území se mohu vrátit zpět k tématu soudních poplatků ve správním 

soudnictví. 

Zajímavé na vývoji soudních poplatků ve správním soudnictví je, 

že v tomto období, tedy od vzniku Správního soudu ve Vídni, byly 

soudní poplatky ve správním soudnictví upravovány mimo úpravu 

obecných soudních poplatků a řídily se stejnými zákony jako správní 

poplatky. Jinými slovy, dnes jsou soudní poplatky ve správním 

soudnictví upravovány zákonem o soudních poplatcích, stejně jako 

poplatky v civilním soudnictví, a správní poplatky jsou upraveny 

samostatným zákonem. Dříve byly soudní poplatky ve správním 

soudnictví upraveny společně se správními poplatky.

Takže například císařské nařízení č. 279 ze dne 15. 9. 1915, 

o soudních poplatcích, se na soudní poplatky ve správním soudnictví 

nevztahovalo. Toto nařízení se vztahovalo na sporné věci před civilními,

živnostenskými, rozhodčími soudy či rozhodci, na exekuční, konkurzní 

a vyrovnávací řízení, na nesporné řízení a na trestní řízení2. Nikoliv 

na řízení před správními soudy.

Nějaké zákony se však na jednání před správním soudem vztahovat 

musely. Otázku které zodpovídá nařízení Ministerstva financí č. 86, 

ze dne 28. 6. 1876, o tom, která nařízení zákonů o kolcích a poplatcích 

                                               
2 Ustanovení § 1 odst. 1 císařského nařízení č. 279 ze dne 15. 9. 1915 zní: „Poplatku dle 
připojené sazby, jež jest podstatnou součástí tohoto císařského nařízení, podléhají 
uvedené tam spisy, úřední jednání (úkony) a listiny A. ve sporech: 1. před řádnými 
civilními soudy; 2. před živnostenskými soudy; 3. před rozhodčími soudy, pokud není 
řízení před těmito soudy na základě zvláštních zákonných předpisů osvobozeno 
od poplatků; 4. před rozhodci, zřízenými k tomu, aby rozhodli o nějakém sporu; 
B. v exekučním řízení (včetně zajišťovacího řízení); C. v konkurzním 
a ve vyrovnávacím řízení; D. v soudním nesporném řízení a E. v trestním řízení před 
řádnými soudy, jež se vede na základě soukromé obžaloby.“
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vztahují se k jednání správního soudu. Podle tohoto nařízení se na řízení 

před správním soudem vztahují „ona nařízení, kteráž mají platnost 

v příčině jednání mimo řízení soudní u věcech sporných 

a mimosporných.“ Tímto zákonem je zákon o poplatcích č. 50/1850 ř.z.

Zákon o poplatcích z roku 1850 se vztahoval nejen na poplatky 

ve správním soudnictví, ale i na poplatky správní. Právě zde tedy 

můžeme vidět, jak moc si jsou soudní poplatky ve správním soudnictví 

a správní poplatky blízké, jak jsem se o tom již zmiňovala v předešlé 

kapitole. Tento zákon platí i za první republiky a je nahrazen až zákony 

č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, a č. 173/1950 Sb., o soudních 

poplatcích. Definitivně zrušen je od 1. 7. 1957.

Zajímavé je, že již tento zákon měl velmi podobnou strukturu jako 

zákony následující, včetně toho současného, tj. zákona č. 549/1991 Sb. 

Měl dvě části, a sice text samotného zákona a sazebník poplatků. Tento 

sazebník byl velice obsáhlý a alfabeticky řazený, aby v něm poplatník 

snadno našel, jak bylo právě jeho podání zpoplatněno.

I v tomto zákoně bylo zakotveno osvobození od placení soudních 

poplatků, a to buď osvobození osobní (poplatníka, pokud byl od poplatků 

osvobozen jiným zákonem), tak věcné (některá řízení a některé úkony 

byly osvobozené od placení poplatků)3.

Poplatky byly stanoveny buď pevnou sazbou, či se sazba zvyšovala

(za každou stránku) či sazbou procentuální. Poplatky se mohly platit buď 

hotově na místě nebo prostřednictvím kolku.

Nutno dodat, že zákon o poplatcích se zprvu vztahoval 

i na poplatky soudní v civilním soudnictví, avšak v roce 1915 byly 

soudní poplatky v civilním soudnictví z působnosti tohoto zákona vyňaty 

a začalo pro ně platit již výše zmíněné císařské nařízení č. 279/1915 ř.z.

Na soudní poplatky ve správním soudnictví se již vztahuje zákon č. 

173/1950 Sb., o soudních poplatcích, dochází tedy k oddělení soudních 

poplatků ve správním soudnictví a správních poplatků a spojení všech 

                                               
3 § 10 zákona č. 50/1850 ř.z., o poplatcích
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soudních poplatků do jednoho zákona, stejně jako to máme dnes. Tento 

zákon nabývá účinnosti 1. 1. 1951. Jelikož však od konce roku 1948 

Nejvyšší správní soud prakticky nevykonává svoji činnost, až do zrušení 

správního soudnictví od 1. 1. 1953 se tento zákon na soudní poplatky 

ve správním soudnictví neuplatňuje.

Od roku 1993 do roku 1992 správní soudnictví fakticky neexistuje, 

není tedy nutná úprava jeho soudních poplatků. 

3.2. 1992 – současnost

Co se týče stručného vývoje správního soudnictví v tomto období, 

správní soudnictví v období od roku 1992 do roku konce 2002 existuje, 

avšak není upraveno v soudním řádě správním, jak je upraveno dnes, 

nýbrž v hlavě páté občanského soudního řádu. Tato hlava byla 

do občanského soudního řádu doplněna zákonem č. 519/1991 Sb.

S návratem správního soudnictví se do českého právního řádu 

vrátila i úprava poplatků ve správním soudnictví. Konkrétně v zákoně č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích, položce 3 sazebníku soudních 

poplatků (účinné k 1. 1. 1992). Soudní poplatek v řízeních o žalobách 

či opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů byl 

stanoven na 500,- Kčs.

Celkově byla úprava soudních poplatků v zásadě stejná, jako je 

současný stav. Snad největší odlišností byla jednoinstančnost celého 

správního soudnictví (ustanovení § 250j odst. 4 o. s. ř., ve znění účinném 

do 1. 1. 2003), a s ním spojená i jednoinstančnost ve věcech soudních 

poplatků, jak potvrzuje nejen rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 

10. 11. 1998, č.j. I. ÚS 188/97, ale i odborná literatura: „Při zastavení 

řízení ve věcech Správního soudnictví podle § 9 odst. 2 zákona 

o soudních poplatcích není odvolání přípustné, protože není přípustné ani 

ve věci samé (arg. a maiore ad minus).“4

                                               
4 Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 1997, str. 822
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Další odlišnosti úpravy před 1. 1. 2003 se týkaly spíše přístupů 

a názorů k jednotlivým problémům, budu se jimi tedy zabývat v další 

kapitole, kde rozeberu nejen současný stav, ale vývoj názorů na danou 

problematiku, bude tak krásně vidět, jak kdy které názory převládaly 

a jak se praxe k některým názorům, které měla dřív a opustila je, zase 

vrací.
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4. Soudní poplatky ve správním soudnictví de 
lege lata

V této kapitole se budu zabývat současným stavem problematiky 

soudních poplatků ve správním soudnictví. Vycházím přitom především 

z aktuálního znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

a z judikatury, zejména judikatury Nejvyššího správního soudu 

a Ústavního soudu. V následujících stránkách chci také upozornit 

na rozdíly v zákoně o soudních poplatcích před a po novelizaci zákonem 

č. 218/2011 Sb. 

Text je rozdělen na tři části, v první se zabývám soudními poplatky 

jako takovými, ve druhé části poplatníky a v poslední části se zabývám 

sazbami soudních poplatků. Strukturu volím záměrně odlišnou od textu 

zákona, jelikož mi tato struktura přijde přehlednější.

V textu jsou zmiňovány poplatky a soudní poplatky. Tato 

terminologie je v mém případě pouze estetického rázu, oba výrazy 

používám jako synonyma.

4.1. Soudní poplatky

Jak již bylo řečeno v druhé kapitole, soudní poplatek je platba, 

kterou dává poplatník soudu, aby soud vedl řízení nebo provedl určitý 

poplatníkem požadovaný úkon.

V dalších řádcích se budu podrobněji zabývat tím, jaké jsou druhy 

soudních poplatků, co je poplatková povinnost a kdy vzniká, výzvou 

k zaplacení soudního poplatku, následky nezaplacení soudního poplatku 

a vrácením soudního poplatku. 

4.1.1. Druhy soudních poplatků

Jednou ze základních otázek je, za co všechno se poplatky platí. 

Na tuto otázku odpovídá ustanovení § 1 zákona o soudních poplatcích. 

Podle tohoto ustanovení se „poplatky vybírají za a) řízení před soudy 

České republiky“ a za „b) jednotlivé úkony prováděné správou soudů.“

Všechny zpoplatněné úkony jsou uvedené v Sazebníku poplatků. Z dikce 

zákona přitom vyplývá, že zpoplatněné jsou pouze ty úkony, které jsou 



19

uvedené v Sazebníku. Jinými slovy, úkony, které soudy provádí 

a zároveň nejsou v Sazebníku uvedené, zpoplatněny nejsou. Sazebník je 

přílohou zákona o soudních poplatcích.

Co se týče shora uvedeného písmena b), tedy jednotlivých úkonů 

prováděných správou soudu, jedná se zpravidla o úkony, které jsou 

prováděné například při nahlížení do spisů – tedy o úkony typu 

kopírování částí spisů, vydání různých osvědčení, opisů rozhodnutí 

a protokolů a tak dále. Tyto úkony jsou uvedeny v Sazebníku od položky 

24 a dále, poplatková povinnost vzniká podle § 4 odst. 2 Z o SOP buď 

sepsáním podání do protokolu či podáním návrhu na provedení úkonu 

a je splatná jejím vznikem. V praxi poplatky za úkony soudu nedělají 

větší problémy, proto se jimi nebudu podrobněji zabývat.

Problémy v aplikační praxi však mohou činit, a činí, poplatky 

uvedené v zákoně o soudních poplatcích pod písmenem a), tedy poplatky 

za řízení před soudy. Proto se budu dále zbývat především soudními 

poplatky za řízení. 

Do kategorie poplatků za řízení se ve správním soudnictví řadí 

poplatek za návrh (žalobu), poplatek za kasační stížnost, poplatek 

za návrh na nařízení předběžného opatření a nově návrh na přiznání 

odkladného účinku žalobě.

4.1.2. Poplatková povinnost

Jak uvádí § 4 Z o SOP, poplatková povinnost vzniká podáním 

žaloby (písm. a/), podáním kasační stížnosti (písm. d/) či podáním návrhu 

na nařízení předběžného opatření (písm. h/). A zde nastává první 

problém. Nutno dodat, že spíše teoretický než praktický, ale přesto 

problém: Kdy vzniká poplatková povinnost za podání návrhu na přiznání 

odkladného účinku žalobě?

Hned zprvu můžeme debatovat, zda je poplatek za návrh 

na přiznání odkladného účinku poplatkem za řízení či poplatkem 

za úkon. Na tuto otázku si i snadno odpovíme, vyjdeme-li ze systému 

Sazebníku, kde je odkladný účinek řazen do položky 20, tedy do sekce 
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poplatků za řízení. Zůstává tedy otázka, pod který bod a) – i) § 4 odst. 1 

návrh na přiznání odkladného účinku zařadit. Body b) – g) nepřichází 

v úvahu, zbývají tedy body a), h) a „zbytkový“ bod i). 

Bod h) se výslovně vztahuje pouze na předběžné opatření, 

za použití argumentu a contrario tedy tento bod vyřadíme. Bod a) se 

vztahuje na žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení. Návrh na přiznání 

odkladného účinku žalobě není ani žaloba, ani se jím nezahajuje 

samostatné řízení, tudíž i bod a) je ze hry. Vylučovací metodou nám tedy 

zbývá pouze bod i).

Pojďme nyní tuto skutečnost domyslet do důsledků: Bod i) praví, 

že poplatková povinnost vzniká „uložením povinnosti zaplatit poplatek 

v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé.“ V praxi by to tedy 

znamenalo, že bude podána žaloba a návrh na přiznání odkladného 

účinku žalobě (lhostejno, zda je návrh už v žalobě či je dán později). Poté

soud vybere poplatek za žalobu (pouze, jelikož poplatková povinnost 

zaplatit poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku ještě 

nevznikla), rozhodne o odkladném účinku, pak rozhodne ve věci samé 

(o měsíce později) a v tomto rozhodnutí ve věci samé navrhovatele 

vyzve, aby zaplatil poplatek za odkladný účinek (o kterém bylo již dávno 

rozhodnuto). Podotýkám, že rozhodnout o odkladném účinku zároveň 

s rozhodnutím ve věci samé soud nemůže, protože soud má podle 

soudního řádu správního (novinka od 1. 1. 2012) povinnost rozhodnout 

o odkladném účinku do 30 dnů (§ 73 odst. 4 s. ř. s.).

Dobře, zní to poněkud nelogicky, ale budiž, toto je ještě ta lepší 

varianta. Horší varianta je, že soud rozhodne o odkladném účinku, 

a později řízení skončí zastavením řízení (například pro zpětvzetí; § 47 

písm. a/) či odmítnutím návrhu (kupříkladu protože žaloba byla podána 

předčasně; § 46 odst. 1 písm. b/ s. ř. s.). Co pak? Ustanovení § 53 s. ř. s. 

stanoví, že „ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem.“ To by pak ovšem

znamenalo, že pokud se řízení končí usnesením (tedy nebylo rozhodnuto 

ve věci samé), poplatková povinnost za návrh odkladného účinku nikdy 
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nevznikla. A to i přesto, že o odkladném účinku již bylo rozhodnuto 

a třeba tomuto návrhu bylo i vyhověno.

Řešením by bylo použití analogie a říci, že ustanovení § 4 odst. 1 

písm. h) Z o SOP se vztahuje nejen na návrh nařízení předběžného 

opatření, ale i na návrh na přiznání odkladného účinku žalobě. Zde by se 

však mohlo namítnout, že tuto analogii připustit znamená připustit 

analogii v neprospěch žadatele (protože mu vzniká poplatková povinnost 

tam, kde by mu jinak nevznikla, nebo vznikla později) a navíc v situaci, 

kdy není analogie třeba, jelikož není zaplnit mezera v zákoně, protože 

zákonodárce myslel na další než v zákoně specificky vyjmenované body 

a do zákona vložil zbytkovou kategorii zahrnující „ostatní“ návrhy.

Osobně se přikláním spíše k této variantě (i když zcela nejlogičtější 

a i nejspravedlivější mi připadá postup aplikovaný Městským soudem 

v Praze, jak o něm budu mluvit níže), protože si myslím, že zákonodárce 

si prostě neuvědomil, že zavedl novou sazbu poplatku (poplatek za návrh 

na přiznání odkladného účinku je novinkou účinnou od 1. 9. 2011) 

a tudíž by tomu měl přizpůsobit i některá znění paragrafů. Resp. si to 

uvědomil, ale nepřizpůsobil všechna.

Ať už to je se záměrem či uvědoměním si zákonodárce jakkoliv, 

Nejvyšší správní soud se už touto věcí zabýval ve svém usnesení ze dne 

29. 2. 2012 (tedy velmi nedávno), č.j. 1As 27/2012-32 a došel k závěru, 

že výše zmíněná analogie je namístě, a tedy, jak stanoví toto rozhodnutí, 

„povinnost zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na přiznání 

odkladného účinku vzniká dnem právní moci rozhodnutí, jímž bylo 

o návrhu rozhodnuto a v němž byla navrhovateli uložena povinnost 

soudní poplatek zaplatit (§ 4 odst. 1 písm. h/ zákona o soudních 

poplatcích, per analogiam).“ Poplatková povinnost tedy podle 

Nejvyššího správního soudu vzniká rozhodnutím o odkladném účinku, 

ve kterém je zároveň obsažena výzva k zaplacení poplatku za tento návrh 

odkladného účinku. 

Takže prakticky celý Městský soud v Praze rozhoduje chybně, 

jelikož k zaplacení soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného 
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účinku vyzývá společně se zaplacením soudního poplatku za žalobu, tedy 

ještě před vznikem poplatkové povinnosti (viz například usnesení 

Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2012, č.j. 9A 332/2011-22, 

příloha č. 3). A tím účastníku ukládá poplatkovou povinnost tam, kde 

není, a tudíž mu odepírá právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny) 

a porušuje čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být povinnosti 

ukládány jen na základě zákona, a čl. 95 odst. 1 Ústavy, podle kterého je 

soudce při rozhodování vázán zákonem.5

Nutno dodat, že tento postup Městského soudu je zcela logický a je 

právě příkladem toho, kdy se praxe nejenže neřídí zněním zákona (ani 

názorem Nejvyššího správního soudu), ale jde dokonce zcela proti znění 

zákona. Avšak, pokud by se držela textu zákona, ztratila by praxe 

možnost, jak na účastníka „tlačit“, aby soudní poplatek zaplatil. 

Podrobněji se o tomto tématu rozepíši v části věnované následkům 

nezaplacení soudních poplatků.

Písmena b), c), e), f) a g) ustanovení § 4 odst. 1 zákona o soudních 

poplatcích jsou pro moji práci irelevantní, jelikož nesouvisí se správním 

soudnictvím, proto se jimi nebudu zabývat.

Nyní, když už víme, kdy vzniká poplatková povinnost, můžeme 

přejít ke splatnosti soudního poplatku. Soudní poplatek za žalobu

či kasační stížnost je splatný vznikem poplatkové povinnosti, soudní 

poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření a za návrh 

na přiznání odkladného účinku žalobě do 3 dnů od právní moci 

rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena. Obdobné 

podmínky přitom platí, rozšíří-li poplatník předmět řízení po podání 

návrhu na zahájení řízení (tedy například podá-li žalobce žalobu, a poté 

ještě zažádá například o přiznání odkladného účinku), § 7 Z o SOP.

Poplatky do 5.000,- Kč včetně lze platit kolkovými známkami, 

soudní poplatky nad 5.000,- Kč se platí pouze na účet příslušného soudu. 

Tento účet je zřízen u České národní banky (§ 8 odst. 3 a 4). 

                                               
5 Nález ÚS ze dne 3. 8. 1999, č.j. IV. ÚS 162/09
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V praxi se občas vyskytne případ, kdy poplatník zaplatí soudní 

poplatek, který je vyšší než 5.000,- Kč, kolkovými známkami. Takovéto 

případy se řeší tím, že soudy hledí stranou a tohoto pochybení si 

nevšímají. Přestože toto řešení není asi zcela korektní – správně by se 

měl asi zaplacený soudní poplatek vrátit a vyžádat znovu s tím, 

že poplatník poplatek musí zaplatit na účet soudu – řekla bych, že je 

správný, zejména s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení. 

I když je otázka, jaké chování soudů je korektní. Soudy jsou 

státním orgánem a podle čl. 2 odst. 3 Ústavy pro ně platí zásada 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. A jelikož žádný zákon 

nedovoluje soudům vracet zaplacený soudní poplatek (protože byl 

zaplacen špatnou formou, tedy kolkovými známkami, nikoliv na účet), 

vracet by ho neměly. Nehledě na to, že ustanovení § 8 je imperfektní, 

neobsahuje tedy sankci za jeho porušení.

Nutno též podotknout, že soudy si často toto pochybení zaviní 

samy, jelikož do výroku výzvy k zaplacení soudního poplatku často 

chybně uvedou i možnost zaplatit soudní poplatek převyšující 5.000,- Kč 

kolkovými známkami, jak je patrné například z usnesení Městského 

soudu v Praze ze dne 15. 12. 2011, č.j. 3Af 20/2010-99 (příloha č. 2).

Jen pro zajímavost, až do 31. 12. 2011 se všechny soudní poplatky 

do výše 5.000,- Kč platily (měly platit) pouze kolkovými známkami, a to 

podle ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. („Podléhá-li podání soudnímu 

poplatku, musí být opatřeno kolkovou známkou v odpovídající 

hodnotě.“), v současné době tato povinnost již není a tedy i poplatky 

nižší než 5.000,- Kč se mohou platit na účet soudu. 

Jak stanoví § 8 odst. 2) z o SOP, soudní poplatky jsou příjmem 

státního rozpočtu. Toto ustanovení, ačkoliv zní velmi nevinně, v sobě 

skrývá obrovský problém, a to ve spojení s ustanovením § 10, čili 

ustanovením zabývajícím se vrácením soudního poplatku.

Ustanovení § 8 stanoví, že soudní poplatky vybírá příslušný soud 

nebo správa soudu. Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu. A zde 
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nastává další problém. Velká většina soudních poplatků je totiž placena 

kolkovými známkami. A tyto prostředky tedy nejsou příjmem soudu.

Soudní poplatky jdou na účet soudu vedený u České národní banky 

(příjmový účet, soudy mají u České národní banky zřízený mimo jiné 

ještě i výdajový účet), ale pouze ty poplatky, které jsou placeny přímo 

na účet, tedy bezhotovostním platebním stykem. Nikoliv soudní poplatky 

placené kolkovými známkami. Takže na příjmový účet soudu se 

nedostane velká část zaplacených soudních poplatků. To samo o sobě by 

nebyl takový problém, kdyby nebylo ustanovení § 10 Z o SOP.

Ustanovení § 10 stanoví, že soud vrací poplatek, popřípadě 

přeplatek na soudním poplatku, z „účtu soudu“6. Jinými slovy, když se 

vrací soudní poplatky, vždy je vrací soud a vždy ze svého výdajového 

účtu vedeného u České národní banky. Takže, soud není příjemcem 

všech plateb za soudní poplatky, zato je vždy výdejcem. 

Už samo spojení těchto dvou ustanovení (tedy § 8 a §10) může 

v praxi znamenat značný problém, jak se ostatně již ukázalo pár let zpět, 

kdy justice neměla dostatek prostředků na vracení soudních poplatků. 

Soudy rozhodovaly o vrácení soudních poplatků, avšak účtárny soudů 

neměly prostředky, z kterých by přiznané vrácené soudní poplatky 

vyplatily. Městský soud v Praze například tuto ošemetnou situaci řešil 

tak, že do usnesení, kterými se přiznávalo vrácení soudního poplatku, 

nepsal lhůtu, do které měl být soudní poplatek vrácen, tím se stalo 

vrácení soudních poplatků prakticky neexekuovatelné. 

Účastníci to tehdy řešili, nebo se spíše snažili řešit, pomocí 

stížností na průtahy. Tyto stížnosti však zpravidla neslavily úspěch, 

jelikož soudy řekly, že vše je z jejich pohledu vyřešeno – platební 

poukazy již byly v účtárně soudu (tudíž soudci ani pracovníci soudních

kanceláří víc dělat nemohli). Nicméně, problémy byly na obou stranách –

soudy neměly peníze, které by vrátily, a účastníci peníze neměli také, 

jelikož se jim od soudů nevrátily.

                                               
6 § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích, ve znění účinném 
k 1. 5. 2012
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Samozřejmě, soudy dostávají na svůj provoz peněžní prostředky 

od Ministerstva spravedlnosti, tudíž byla jen otázka času než 

Ministerstvo soudům peníze dodalo a soudy tak mohly účastníkům 

zaplacené soudní poplatky vrátit. Ovšem, jelikož ve státní správě věci 

vždy dlouho trvají, byla zde několikaměsíční prodleva mezi usnesením 

o vrácení soudního poplatku a skutečným vrácení soudního poplatku. 

Ovšem, nově od 1. 9. 2011 byla do zákona o soudních poplatcích 

vložena lhůta, do které musí soudy vrácení soudní poplatek vyplatit, a to 

do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, ve kterém o vrácení rozhodly. 

Navíc, pokud soud poplatek vrátit nestihne, poplatník má nárok 

i na úroky z prodlení, pokud o ně zažádá.7

Takže když předešlé odstavce shrnu – ne všechny platby 

ze soudních poplatků jdou na účet příslušnému soudu, příslušný soud 

vrací ze svého účtu všechny poplatky a toto vrácení musí proběhnout 

v zákonem stanovené lhůtě, jinak příslušnému soudu hrozí sankce 

v podobě placení úroků. Zároveň s ohledem na zásadu rychlosti řízení 

soud nemůže rozhodnutí o vrácení soudního poplatku zdržovat 

a oddalovat, pokud na výdajovém účtu soudu nejsou žádné finanční 

prostředky.

Všechna tato ustanovení vytváří tikající bombu, které k výbuchu 

stačí, aby bylo podáno dostatečně mnoho žalob s poplatky zaplacenými

v kolkových známkách, které pak buď budou odmítnuty nebo vzaty zpět. 

Soud pak bude muset všechny zaplacené soudní poplatky vrátit, a to aniž 

by z nich měl jakýkoliv příjem (tudíž je bude muset vyplácet ze svých 

rezerv, které však nejsou tak velké). A navíc, pokud je vrátit zpět 

nestihne, protože bude žádat dodatečné prostředky od Ministerstva 

spravedlnosti, bude muset platit i úroky z prodlení. A nejsmutnější 

na všem shora uvedeném je skutečnost, že ti, kdo na vše nejvíce doplatí,

budou daňoví poplatníci.

Důkazem, že tato hrozba není jen hypotetická, ale velmi reálná,

budiž nedávná (vlastně současná, jelikož všechny žaloby ještě nejsou 

                                               
7 § 10a zákona o soudních poplatcích
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vyřízeny, ale je vyřízena většina) situace na Městském soudě v Praze. 

Během pár měsíců zde bylo podáno cca 800 (!!!) žalob – stejný žalobce, 

stejný žalovaný, všechno žaloby na ochranu proti nečinnosti správního 

orgánu. 

Žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu jsou 

jedinečné v tom, že spočívají v situaci, kdy žalovaný správní orgán měl 

vydat rozhodnutí či osvědčení a v zákonné lhůtě jej nevydal. Soud 

v takovýchto případech může žalovanému správnímu orgánu nařídit 

rozhodnutí či osvědčení vydat, vše na základě § 79 a následujících 

soudního řádu správního.

V těchto žalobách se pak velmi často uplatňuje § 62 s. ř. s mluvící 

o uspokojení navrhovatele (žalobce) – žalovaný správní orgán rozhodnutí 

vydá (pozdě, ale přeci), žalobce soudu oznámí, že byl postupem 

žalovaného uspokojen a soud řízení zastaví. Současně s rozhodnutím 

o zatavení řízení soud podle § 10 odst. 3 Z o SOP rozhodne o vrácení 

zaplaceného soudního poplatku žalobci.

Shrnuto, na Městském soudě v Praze bylo v polovině roku 2011

podáno okolo 800 žalob, u kterých byla poměrně vysoká šance, že se 

bude muset vracet zaplacený soudní poplatek. Z účtu soudu. Žaloby byly 

podány ještě před nabytím účinnosti novely č. 218/2011 Sb., soudní 

poplatek tedy činí 1.000,- Kč za každou žalobu, dohromady tedy cca 

800.000,- Kč na soudních poplatcích (jen pro zajímavost, i před pár se 

jednalo o velké množství žalob, i tehdy v řádech stovek). Cca 

800.000,- Kč, které by se případně musely vracet z účtu Městského 

soudu v Praze. Naštěstí pro Městský soud v Praze však byly všechny 

soudní poplatky za tyto žaloby zaplaceny na účet soudu, nikoliv 

kolkovými známkami.

V zájmu pravdy a úplnosti je třeba též podotknout, že podle 

novelizovaného znění ustanovení § 10 odst. 3 Z o SOP se zaplacený 

soudní poplatek vrací snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč. Tato 

novela je již účinná (od 1. 9. 2011) a v přechodných, zmocňovacích 

a závěrečných ustanoveních zákona, která upravují řízení zahájená 
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před účinností této novely, není stanoveno nic, z čeho by vyplývalo, 

že toto konkrétní ustanovení, tj. ustanovení § 10 odst. 3, se na řízení 

zahájená před účinností novely se nevztahuje. 

Z toho vyplývá, že Městský soud se nemusí bát, že by v tom 

nejhorším případě musel vracet 800.000,- Kč ze svého účtu, avšak to nic 

nemění na hrozbě do budoucna – když by se podobný příklad opakoval

a opět bylo podáno 800 žalob, soud by se již vracení soudních poplatků 

nevyhnul. Nevracel by sice částku 1.600.000,- Kč (nově je soudní 

poplatek za žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 

stanoven na 2.000,- Kč), ale „pouze“ 800.000,- Kč. I tak je tato částka 

příliš vysoká a mohla by být pro soud takřka likvidační. Zvláště 

ve spojení s již výše zmíněnou nově upravenou lhůtou pro vrácení 

poplatku.

Zbývá dodat, že žalobce skutečně vzal většinu žalob zpět, přišel tak 

kvůli nabytí účinnosti několikrát zmíněné novely o prostředky, které 

zaplatil na soudních poplatcích. Zbylé žaloby byly odmítnuty 

pro předčasnost (§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.), za tyto žaloby se soudní 

poplatek vracel v plné výši.

Pro úplnost a širší porozumění věci je třeba zdůraznit, že soudy 

dostávají prostředky na svůj chod ze státního rozpočtu, tudíž z peněz 

daňových poplatníků. A na svůj chod nedostávají peníze jenom soudy, 

ale i žalovaní ve správním soudnictví (ve valné většině případů). Přitom 

konkrétně žaloby směřující proti nečinnosti správních orgánů mohou být 

značně ošidné. Ano, mohou být oprávněné, ale oprávněné jsou i žaloby, 

kde jeden správní orgán jeden člověk zahltí stovkami žádostí o informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Pokud těchto žádostí bude dostatečně mnoho (já jako osoba žádosti 

požadující ani nemusím na podání těchto žádostí vynaložit příliš mnoho 

prostředků, stačí je podat elektronicky), je pochopitelné, že správní orgán 

všechny tyto žádosti včas vyřídit nedokáže. Pak mi stačí podat 

nadřízenému orgánu podnět k opatření proti nečinnosti podle ustanovení 

§ 80 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, a pak žalobu. Nakonec mi 
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sice soud vrátí jen část soudního poplatku, ale získám i náhradu nákladů

řízení (nehledě na to, že nevrácená část soudního poplatku bude zahrnuta 

právě v náhradě nákladů řízení). To vše z veřejných prostředků, tedy 

z peněz daňových poplatníků.

Problematika náhrady nákladů řízení ve správním soudnictví je 

vůbec zajímavá. Natolik zajímavá, že si dovolím i malinko odskočit 

a zmínit se o dalších případech, které s problematikou soudních poplatků 

souvisí jen velmi úzce, avšak týkají se problematiky náhrady nákladů

řízení.

Podle ustanovení § 60 s. ř. s. „má účastník, který měl ve věci plný 

úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně 

vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.“ Vzhledem 

k tomu, že žalovaní jsou zpravidla ve správním soudnictví osvobozeni 

od placení soudních poplatků (viz podkapitola 4.2), tito nemají žádné 

náklady, protože správní orgány mají svá právní oddělení, která se právní 

agendou zabývají. V některých případech však správní orgány udělují 

plnou moc k zastupování advokátním kancelářím, a poté žádají 

po neúspěšném žalobci náhradu nákladů řízení. K těmto případům zaujal 

Nejvyšší správní soud jasné stanovisko, a sice, že nelze po žalobci 

spravedlivě žádat, aby tyto náklady hradil, jelikož tyto náklady na právní 

zastupování správního orgánu advokátem nejsou účelně vynaložené (viz 

například rozsudku NSS ze dne 26. 4. 2007, č.j. 6As 40/2006-87).

Stručně řečeno závěrem, problematika rozpočtů soudů správních 

orgánů, stejně jako problematika náhrady nákladů řízení by zasloužila 

ještě trochu domyslet o konkrétní důsledky. Samozřejmě, zákonodárce 

nemůže myslet na všechno a české hlavičky jsou vynalézavé, ale když už 

problém vyjde najevo, měl by se jím zákonodárce pružněji zabývat. 

Jen pro zajímavost, soudy nejsou hloupé a dokáží leckteré taktiky, 

jak rychle zbohatnout, prokouknout a tudíž se snaží nalézt způsoby, jak 

náhrady nákladů řízení nepřiznat. A mnohokrát se jim cestu povede 

nalézt (například se soudy snaží najít způsoby, proč žaloby odmítnout –

například pro předčasnost, nebo přiznávají náklady jen částečné, jelikož 
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pokud jsou žaloby prakticky stejné, nepočítají soudy napsání 10ti téměř 

totožných žalob jako deset úkonů právních služeb, ale pouze jako jeden 

úkon). Nicméně zákonodárce by měl soudům pomoci, aby se 

do takovýchto situací nedostávaly, koneckonců je to i v jeho zájmu.

A v zájmu všech přispívajících do státního rozpočtu, tedy jeho voličů.

4.1.3. Výzva k zaplacení soudního poplatku

Jak již bylo uvedeno výše, poplatková povinnost vzniká podáním 

žaloby (či kasační stížnosti, otázka předběžného opatření a odkladného 

účinku je složitější). Ve značném počtu případů navrhovatel soudní 

poplatek zaplatí rovnou s podáním návrhu (tak, že nalepí kolkové 

známky na své podání). Pokud poplatek není zaplacen spolu s podáním 

návrhu, příslušný soud navrhovatele k zaplacení vyzve.

Podle § 3 odst. 1 Z o SOP ve věcech poplatků za řízení rozhoduje 

soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci 

v prvním stupni. Ve věcech poplatků za kasační stížnost až 

do 31. 12. 2011 rozhodoval krajský soud, nově od 1. 1. 2012 rozhoduje 

Nejvyšší správní soud (§ 3 odst. 4). Věcnou a místní příslušnost upravuje 

§ 7 s. ř. s. V zásadě je věcně příslušný krajský soud a místně příslušný 

ten soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který rozhodoval 

ve věci v prvním stupni. 

Pro zajímavost – u více než 50 % žalob ve správním soudnictví 

v celé České republice podávaných k 31. 12. 2011 byl věcně a místně 

příslušný Městský soud v Praze, jelikož se místní příslušnost posuzovala 

podle sídla žalovaného správního orgánu. S nabytím účinnosti novely 

soudního řádu správního od 1. 1. 2012 se nápad správních žalob 

na jednotlivé krajské soudy změnil.

Co se týče poplatků za úkony, rozhoduje o nich podle § 3 odst. 5 

Z o SOP soud nebo správa soudu, které mají úkon provést.

Příslušný soud může k zaplacení soudního poplatku účastníka 

vyzvat buď usnesením nebo prostým přípisem. Ani zákon o soudních 

poplatcích ani soudní řád správní výslovně nestanoví, zda výzva 
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k zaplacení soudního poplatku musí či nemusí mít formu usnesení a zda 

forma výzvy má nebo nemá vliv na její účinky. V praxi se tedy užívá 

obojí.

Soud ve výzvě nejen určí částku, kterou má poplatník zaplatit (tuto 

částku pochopitelně určí v souladu se zákonem o soudních poplatcích, 

soud si nemůže vymyslet libovolnou částku, jelikož soudce je vázán 

zákonem, podle čl. 95 odst. 1 Ústavy), ale též i lhůtu, do které má být 

soudní poplatek zaplacen. Většinou se jedná o lhůtu v rozmezí tří až 

deseti dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Tato lhůta je velmi důležitá, jelikož jakmile uplyne, mohou nastat 

následky, které zákon o soudních poplatcích spojuje s nezaplacením 

soudního poplatku. Z důvodu této důležitosti vyskytly se různé názory 

na to, jaká nejkratší doba může být k zaplacení určena, resp. zda lhůta tří 

dnů je příliš krátká či nikoliv.

V zásadě jsou tedy dvě možnosti – buď je krátká či není krátká. 

Poplatník v této lhůtě musí stihnout otevřít výzvu soudu, přečíst si ji

a soudní poplatek zaplatit, buď vylepením kolkových známek 

na formulář, který je k výzvě přiložen, nebo poplatek uhradit 

bezhotovostně, na účet soudu. Nejvyšší správní soud v této věci 

v rozhodnutí č.j. 2Afs 44/2007-73 ze dne 10. 4. 2008 judikoval,

že „třídenní lhůta pro dodatečné zaplacení soudního poplatku je v řízení 

o žalobě ve správním soudnictví zpravidla lhůtou krátkou.“ 

Na druhou stranu je třeba podotknout, že zaplacení soudního 

poplatku po uplynutí výzvou stanovené lhůty nemá na řízení vliv, pokud

dojde k zaplacení dříve než bylo poplatníku doručeno usnesení 

o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku8, z tohoto důvodu 

lze i třídenní lhůtu použít – protože nemusí sice dojít k dodržení lhůty 

ze strany poplatníka, ale poplatník za toto nedodržení není nijak postižen.

Počítání lhůt ve správním soudnictví upravuje § 40 s. ř. s. Ve výzvě 

také musí být poučení o následcích nezaplacení soudního poplatku.

                                               
8 A k vydání tohoto rozhodnutí většinou nedochází dříve než měsíc po uplynutí soudem 
stanovené lhůty.
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Výzva k zaplacení soudního poplatku se doručuje žalobci, 

popřípadě jeho zástupci. A zde vzniká další výkladový problém. Soudní 

řád správní ohledně doručování účastníkům, kteří jsou zastoupeni, 

ve svém ustanovení § 42 odst. 2 stanoví: „Má-li účastník nebo osoba 

zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Má-li však 

účastník nebo osoba zúčastněná na řízení něco osobně vykonat, doručí se 

i jim.“ Otázka tedy zní: Je zaplacení soudního poplatku úkon, který má 

osobně vykonat žalobce? Pokud ne, doručuje se pouze zástupci. Pokud 

ano, doručuje se zástupci a zároveň žalobci.

Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 

2Afs 187/2004-69 ze dne 22. 7. 2005, uveřejněného ve Sbírce rozhodnutí 

NSS pod číslem 726 (sbírka 12/2005) „zaplacení soudního poplatku … 

není úkonem, který má osobně vykonat účastník řízení; je-li účastník 

řízení zastoupen, výzva k zaplacení soudního poplatku se proto doručuje 

podle § 42 odst. 2 s.ř.s. pouze jeho zástupci.“ Stejný názor ostatně 

později zastává i Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 2/07 ze dne 

13. 11. 2007. Význam těchto judikátů spočívá v tom, že stanoví, kdy lze 

výzvu k zaplacení soudního poplatku považovat za doručenou (resp. fakt, 

že doručením výzvy zástupci žalobce a nedoručení žalobci nelze výzvu 

pokládat výzvu za nedoručenou, protože doručení výzvy pouze zástupci 

žalobce stačí). 

Výše uvedený názor NSS však nepřevládal vždy, dříve měl NSS, 

ostatně stejně jako Ústavní soud (například rozhodnutí č.j.. 

II. ÚS 118/02) a i Vrchní soud v Praze (usnesení ze dne 24. 5. 1999, č.j. 

5A 86/98-48), za to, že výzva k zaplacení soudního poplatku musí být 

zaslána jak zástupci žalobce, tak žalobci. Tento názor však nevycházel 

z nezastupitelnosti úkonu zaplatit soudní poplatek, nýbrž z tehdejšího 

znění zákona o soudních poplatcích, kdy ve správním soudnictví nebylo 

možno zaplatit soudní poplatek dodatečně. Dnes už tato možnost 

existuje, i proto došel rozšířený senát NSS v rozhodnutí 

2Afs 187/2004-69 k rozhodnutí, k jakému došel. 
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Pro srovnání, v civilním soudnictví je naprosto běžné, že se 

zaplacení soudního poplatku nebere jako nezastupitelný úkon a soudní 

poplatky platí zástupci žalobců (tato praxe soudů byla pak shledána 

ústavně konformní nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 671/02). 

Nejde tak vlastně o to, kdo soudní poplatek zaplatil, ale zda je soudní 

poplatek zaplacen. Tak tomu je dnes i ve správním soudnictví jak 

vyplývá například z rozsudku NSS č.j. 5Afs 112/2006-41 ze dne 

29. 3. 2007 (ve Sbírce rozhodnutí NSS pod číslem 1218).

Nicméně výzva se stále musí doručit žalobci, nikoliv zástupci 

žalobce, pokud „z plné moci pro zástupce žalobce jasně vyplývá, že tento 

zástupce je zmocněn pouze k podání žaloby. Pokud v takovémto případě 

krajský soud doručí výzvu pouze zástupci a poté krajský soud řízení 

zastaví pro nezaplacení soudního poplatku, jedná se o nezákonné 

rozhodnutí“ (rozsudek NSS 7Afs 91/2008-48).

Obdobná situace je v případě, kdy soud doručil výzvu zástupci, 

který je sice v žalobě uveden jako zástupce žalobce, avšak své 

zastupování nedoložil plnou mocí. Podle rozsudku Nejvyššího správního 

soudu ze dne 29. 10. 2009, č.j. 2Afs 68/2009-83 „dodatečné doložení 

plné moci advokáta zhojí úkony jím dříve učiněné; k jeho tíži však 

nemohou jít důsledky toho, že učiněny nebyly. Pokud tedy soud vyzve 

k zaplacení advokáta, jehož zmocnění k zastupování nemá dosud 

doloženo, nemůže zastavit řízení proto, že v určené lhůtě nebyl zaplacen 

soudní poplatek.“

Zajímavý případ týkající se doručení řešil Nejvyšší správní soud 

v roce 2008 v rozsudku 5Afs 1/2007-172, kde mimo jiné stanovil, 

že „tvrdí-li zástupce účastníka, že v zásilce jemu adresované soudem 

a obsahující podle svého označení dvě písemnosti (zde výzvu k zaplacení 

soudního poplatku a výzvu k odstranění nedostatků žaloby) byla jen 

jediná písemnost, přičemž toto tvrzení uplatní až v kasační stížnosti proti 

usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, vychází 

soud v souladu se zásadou vigilantibus iura z obsahu veřejné listiny 

(doručenky) tím spíše, nenabízí-li zástupce o svém tvrzení žádný důkaz.“
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Výše rozebíraný problém má velmi praktické důsledky, protože 

následky, které nastávají po nezaplacení soudního poplatku (tj. zastavení 

řízení nebo neprovedení úkonu), mohou nastat pouze pokud a) nebyl 

zaplacen soudní poplatek, za b) poplatník byl řádně poučen o následcích 

nezaplacení a za c) výzva k zaplacení soudního poplatku byla řádně 

doručena. 

Jak již bylo řečeno, soud „určuje“ částku, kterou má poplatník 

na soudním poplatku zaplatit. Jelikož nikdo, ani soud, není neomylný, 

může se stát, že soud vyměří špatnou výši částky. Na tento případ myslí 

§ 12 Z o SOP, který stanoví, že „vydá-li soud nesprávné rozhodnutí 

o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní 

i bez návrhu,“ přičemž tuto změnu lze „pravomocně provést nejpozději 

do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek nabylo 

právní moci.“

Jinými slovy toto ustanovení říká, že pokud soud vyměří výši 

poplatku a později zjistí, že se ve vyměření spletl, sám automaticky vydá 

opravné rozhodnutí. Také toto ustanovení říká, že poplatník může 

vyměření soudního poplatku kontrolovat a v případě pochybení dát 

soudu návrh, aby byl poplatek vyměřen jinak, správně. Toto ustanovení 

však neříká, co se stane, když soud vyměří poplatek na určitou částku, 

poplatník si myslí, že tato vyměřená částka je špatně a obě strany (soud 

i poplatník) si stojí na svém.

Uvedu příklad: Na krajský soud přijde (po 1. 9. 2011) žaloba proti 

rozhodnutí správního orgánu, poplatník ani řízení nejsou ze zákona (ani 

usnesením soudu) osvobozeni od placení soudních poplatků. Podle 

Položky 18 bod 2. písm. a) Sazebníku činí soudní poplatek 3.000,- Kč. 

Soud zašle žalobci výzvu k zaplacení soudního poplatku ve výši 

6.000,- Kč (o tom, ve kterých případech toto nastane se budu zabývat 

později, v podkapitole 4.3 Sazby poplatků). Žalobce s tím však 

nesouhlasí a myslí si, že soudní poplatek má být pouze 3.000,- Kč, tak 

soudu napíše dopis, ve kterém soudu sdělí, že si myslí, že poplatek byl 

vyměřen nesprávně, aby soud své rozhodnutí zrušil a vydal rozhodnutí 
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nové. Soud však žalobci odpoví, že poplatek byl vyměřen správně, 

popřípadě zvolí velmi oblíbenou variantu „mrtvý brouk“. Má žalobce 

nějakou obranu? Může něco dělat?

Prakticky nemůže. Nebo aspoň nemůže nic dělat přímo, může se 

nějakého, i když nejistého, výsledku dopracovat jen oklikou. Proč? Jako 

obrana proti špatnému vyměření soudního poplatku přichází v úvahu dvě

řešení. Jedním je odvolání, druhým kasační stížnost. Ani jedno z těchto 

řešení však v případě soudních poplatků nelze uplatnit – odvolání je 

výslovně zakázáno v ustanovení § 14 Z o SOP, které stanoví, že „proti 

usnesením ve věcech poplatků vydaným soudy ve správním soudnictví 

není odvolání přípustné“, kasační stížnost pak vylučuje ustanovení § 13 

odst. 1 téhož zákona. Podle tohoto zákona „ve věcech poplatků rozhoduje 

a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, 

nestanoví-li tento zákon9 jinak.“ Jinými slovy, kasační stížnost nelze 

v tomto případě použít, jelikož se vůbec podle soudního řádu správního 

ve věcech soudních poplatků nerozhoduje. A občanský soudní řád 

kasační stížnost nemá.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případech, kdy žalobce s výší 

soudního poplatku nesouhlasí a chce proti rozhodnutí soudu bojovat, nás 

„klasická“ řešení (tedy odvolání či kasační stížnost), která by nás přímo 

a snadno dovedla k cíli, nevedou k úspěchu, je tedy zapotřebí najít řešení 

jiná. Osobně vidím tři různé varianty – 1) soudní poplatek nezaplatit, 

respektive zaplatit pouze tolik, kolik si myslím, že bych platit měla 

(v našem případě 3.000,- Kč). Soud pak řízení s největší 

pravděpodobností zastaví (k následkům nezaplacení soudního poplatku 

viz dále), což už mi dává možnost si podat kasační stížnost, a to z důvodu 

podle § 103 odst. 1 písm. e). V kasační stížnosti pak uvedu konkrétní 

důvody, proč si myslím, že byl soudní poplatek vyměřen špatně

a Nejvyšší správní soud rozhodne, kdo měl pravdu – zda já (žalobce) či 

krajský soud. 

                                               
9 tj. zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
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Za 2) věc napadnout u Ústavního soudu. Toto řešení je však velmi 

zdlouhavé a navíc není zcela jisté, zda by se touto ústavní stížností 

Ústavní soud vůbec meritorně zabýval – podle ustanovení § 75 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost „nepřípustná, jestliže 

stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon 

k ochraně jeho práv poskytuje.“ Žádné opravné prostředky proti výzvě 

k zaplacení soudního poplatku sice nejsou možné, avšak jsou možné 

opravné prostředky (kasační stížnost) proti rozhodnutí o zastavení řízení 

pro nezaplacení soudního poplatku. Na druhou stranu, ustanovení § 72 

zákona o Ústavním soudu mluví o „pravomocném rozhodnutí“, nikoliv 

o pravomocném rozhodnutí, kterým se věc končí. Pouze specifikuje, 

že toto tímto rozhodnutím musí být „porušeno“ účastníkovo „základní 

právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem“. Což bylo, protože 

bylo porušen čl. 4 odst. 1 Listiny (povinnosti mohou být ukládány pouze 

na základě zákona) a čl. 36 odst. 1 Listiny (právo na soudní ochranu).10

Osobně se tedy domnívám, že taková ústavní stížnost by nebyla 

nedůvodná. Tento můj názor ostatně potvrzuje i nález Ústavního soudu 

č.j. I. ÚS 664/03, podle kterého účastník nemá povinnost čekat 

na konečné rozhodnutí a může podat ústavní stížnost rovnou.

Nicméně kdyby Ústavní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil 

jako nezákonné a soudní poplatek už byl zaplacen, byla by otevřena cesta 

požadovat po státu náhradu nákladů podle zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, přesněji podle 

ustanovení § 5 písm. a). 

Problémem obou předešlých variant je jejich značná časová 

náročnost. Řízení u Nejvyššího správního soudu ani u Ústavního soudu 

netrvají v řádu dnů, konečné řešení věci se pak může značně protáhnout. 

Třetí variantou pak je soudní poplatek zaplatit ve výši, kterou 

krajský soud považuje, a později dát podnět krajskému soudu, že jím 

vydané rozhodnutí je nezákonné a měl by takové rozhodnutí sám zrušit 

                                               
10 Nález ÚS ze dne 3. 8. 1999, č.j. IV. ÚS 162/09
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podle ustanovení § 12 odst. 1 Z o SOP. Nevýhodou této varianty je pak 

skutečnost, že pokud krajský soud návrhu nevyhoví, opět proti tomuto 

rozhodnutí nemám opravné prostředky.

Je na případném stěžovateli zvážit, co se mu vyplatí víc – zda se 

podvolit soudu, i když s jeho názorem nesouhlasí, nebo proti rozhodnutí 

bojovat, i za cenu zejména časově, ale i finančně, náročného boje 

s nejistým výsledkem.

Přestože současná zákonná úprava poskytuje možnost vzniku výše 

naznačeného problému, nemyslím si, že by se na ní mělo něco změnit. 

Hlavním smyslem této úpravy je rychlost soudního procesu a s ním 

i spojená jeho hospodárnost, což jsou obě jedny ze základních právních 

zásad, vyskytujících se v celém právním řádu České republiky. V tomto 

konkrétním případě jsou sice v jistém rozporu s právem na spravedlivý 

proces, avšak si myslím, že právo na spravedlivý proces ustoupilo

správně. Protože ustoupilo vlastně jen zdánlivě – stále se lze domoci 

opravy rozhodnutí, jen to dá víc práce.

Zvláštním případem, kdy soud vyměří výši soudního poplatku 

špatně, je případ, kdy soud vyměřil soudní poplatek, ačkoliv být vyměřen 

neměl. Toto může nastat zejména v případech, kdy je buď poplatník nebo 

řízení ze zákona od soudních poplatků osvobozeno (§ 11 Z o SOP, 

podrobněji o této problematice níže). Pokud se tak stalo, soud 

pochopitelně své rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek podle 

§ 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zruší. A pokud nezruší, je toto 

(nezrušené) rozhodnutí nezákonné.

Názory na to, které rozhodnutí je či není nezákonné se mohou lišit. 

V praxi se tak již vyskytl případ, kdy se žalobce domáhal vrácení 

zaplaceného soudního poplatku, protože považoval výzvu soudu 

k zaplacení soudního poplatku za nezákonnou, jelikož se domníval, 

že mu žádná (další) poplatková povinnost nevznikla.

V tomto konkrétním případě, který se projednával u Městského 

soudu v Praze pod spisovou značkou 11 A 175/2010, šlo o to, že žalobce, 

právnická osoba, na kterou se osvobození od soudního poplatku 
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nevztahovalo, podal žalobu. O této žalobě bylo rozhodnuto (dále jen MS 

1), proti tomuto rozhodnutí podal žalobce kasační stížnost (KS 1). 

Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS 1) bylo rozhodnutí MS 

1 zrušeno. Městský soud poté vydal druhé rozhodnutí (MS 2), žalobce 

proti němu opět podal kasační stížnost (KS 2), tentokrát však byla KS 2 

jako nedůvodná rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS 2) 

zamítnuta. Za KS 1 i KS 2 žalobce zaplatil soudní poplatky, 3.000 - Kč 

(sazba za kasační stížnost, účinná do 31. 8. 2011) za každou.

Poté, co nabylo rozhodnutí NSS 2 právní moci, byly provedeny 

závěrečné úkony, vrácen správní spis a celý soudní spis byl uložen 

do spisovny, přišel návrh žalobce, aby mu byl vrácen zaplacený soudní 

poplatek za KS 2. Tento svůj návrh žalobce opřel o ustanovení bodu 2. 

Poznámek k Sazebníku soudních poplatků zákona o SOP (ve znění 

účinném do 31. 8. 2011, v nyní účinném Sazebníku již toto ustanovení 

není, dostalo se však do ustanovení § 6a odst. 5 téhož zákona).

Žalobce se domníval, že se soudní poplatek za KS 2 již neměl 

vybírat, jelikož byl žalobce se svojí první kasační stížností úspěšný 

(rozhodnutí Městského soudu v Praze MS 1 bylo zrušeno), a proto chtěl 

vybraný soudní poplatek vrátit.

Městský soud však dospěl k názoru, že toto ustanovení se 

na žalobcův případ nevztahovalo, toto ustanovení se vztahovalo 

na případy, kdy je na základě kasační stížnosti zrušeno rozhodnutí 

krajského soudu a vrácený soudní spis je na krajském soudě zapsán 

pod jinou spisovou značkou (například původně byla žaloba zapsána 

pod sp. zn. 8 Ca 321/2006 a po vrácení soudního spisu krajskému soudu 

je tatáž žaloba/ soudní spis zapsána pod spisovou značkou 8 A 19/2011), 

tedy chrání žalobce, aby nemusel platit soudní poplatek za tutéž žalobu 

dvakrát.

Ke stejnému názoru došel v jiném případě i Nejvyšší správní soud 

ve svém rozsudku ze dne 9. 12. 2009, č.j. 3As 18/2009-166: „Poplatkové 

povinnosti podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podléhá 

každý v příloze tohoto zákona uvedený úkon zvlášť. Splnění poplatkové 
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povinnosti je proto třeba zkoumat i v případě opakovaně podané kasační 

stížnosti proti v pořadí druhému rozhodnutí krajského soudu poté, co 

bylo jeho původní rozhodnutí zrušeno Nejvyšším správním soudem.“

Ustanovení § 12 se vztahuje kromě případu, kdy soud vyměří 

soudní poplatek špatně, také na případ další – a to když soud soudní 

poplatek vyměřit zapomene, resp. zapomene vyzvat k jeho zaplacení. 

V takovém případě podle § 12 odst. 2 lze vyzvat k zaplacení soudního 

poplatku třeba i dodatečně, tedy v době, kdy již je ve věci rozhodnuto. 

Lhůta v tomto ustanovení je a není stanovena – je stanovena sice délka 

lhůty (3 roky), avšak není stanoven okamžik, od kdy začíná běžet („ode 

dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní 

moci“ zjevně nelze použít, jelikož žádné rozhodnutí vydáno nabylo). 

Praxe se shoduje v názoru, že tato lhůta pro zánik práva soudu uložit 

povinnost zaplatit soudní poplatek začíná běžet od vzniku poplatkové 

povinnosti, ve většině případů tedy ode dne podání žaloby či kasační 

stížnosti.

4.1.4. Následky nezaplacení soudního poplatku

Ustanovení § 9 odst. 1 Z o SOP zní: „Nebyl-li poplatek za řízení 

splatný podáním návrhu na zahájení řízení … nebo kasační stížnosti 

zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení …; po marném 

uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, 

že následkem nezaplacení soudního poplatku je zastavení řízení. 

Věcně příslušným soudem k zastavení řízení je v řízení proti žalobě 

krajský soud, v řízení proti kasační stížnosti pak Nejvyšší správní soud 

(§ 3 Z o SOP). Před 1. 1. 2012 byl i k rozhodnutí o zastavení řízení 

pro nezaplacení soudního poplatku v řízení proti kasační stížnosti krajský 

soud11.

Aby mohlo být vydáno usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení 

soudního poplatku, musí být dle zákonné úpravy splněny dvě podmínky 

– zaprvé, musí zde být řádná výzva soudu směřovaná účastníku, aby 

                                               
11 Rozsudek NSS č.j. 1As 74/2011-251, ze dne 10. 8. 2011
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soudní poplatek zaplatil, a za druhé, soudní poplatek nesmí být zaplacen. 

Obě tyto podmínky musí být splněny současně, kumulativně. Nestačí 

tedy splnění pouhé jedné podmínky.12

Co se týče první podmínky, jak již bylo napsáno výše, 

v předchozím oddílu, výzva musí obsahovat poučení o následcích 

nezaplacení soudního poplatku. Tuto zákonnou povinnost nalezneme 

v ustanovení § 9 odst. 3. O důsledcích chybějícího poučení však zákon 

o soudních poplatcích mlčí. Z logiky věci však vyplývá, že absence 

poučení znamená vadnou výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku, 

tedy nesplnění jedné z podmínek pro možnost vydat usnesení o zastavení 

řízení, tedy usnesení o zastavení řízení vydat nelze. Opačný výklad by 

znamenal porušení ústavního práva účastníka na spravedlivý proces 

a ustanovení § 36 odst. 1 s.ř.s., které zaručuje účastníku právo být poučen 

o jeho procesních právech a povinnostech v rozsahu, aby v řízení 

neutrpěl újmu. Zastavení řízení je jistě újmou.

K druhé podmínce možnosti vydání rozhodnutí o zastavení řízení, 

tedy k nezaplacení soudního poplatku, je třeba uvést, že za nezaplacený 

soudní poplatek se počítá poplatek, který nebyl zaplacen ve lhůtě, která 

byla pro zaplacení soudního poplatku soudem určena. Tato lhůta je 

v praxi nejčastěji v rozmezí 3 až 10ti dnů, počítáno od doručení výzvy 

poplatníkovi. Lhůty se počítají podle § 40 s.ř.s..

Soudní poplatek však lze zaplatit i dodatečně, tedy po uběhnutí 

soudem stanovené lhůty. Toto vyplývá z ustanovení § 9 odst. 7, které 

stanoví, že „usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší 

soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen dříve, než usnesení 

nabylo právní moci.“ 

Toto ustanovení pak dále doplňuje judikatura, a sice rozsudek NSS 

č.j. 5Afs 112/2006-41 ze dne 29. 3. 2007, která lhůtu pro dodatečné 

zaplacení soudního poplatku rozšiřuje (respektive upřesňuje zákonné 

znění) i na den, kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního 

                                               
12 Třetí podmínkou je řádné doručení výzvy, viz předchozí oddíl
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poplatku nabylo právní moci.13 Nejvyšší správní soud v tomto rozhodnutí 

odkazuje na čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy 

na právo na přístup k soudům.

Otázkou však zůstává, zda je k řádnému zaplacení soudního 

poplatku třeba, aby byly kolky, je-li placen soudní poplatek kolkovými 

známkami, v den, kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení 

soudního poplatku nabývá právní moci, již na podatelně soudu či stačí, 

aby byly v obálce předány držiteli poštovní licence k doručení. Jinými 

slovy, zda je možné v tomto případě užít ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. 

o zachování lhůty.

Touto otázkou se zabýval NSS v rozhodnutí ze dne 17. 4. 2008 č.j. 

5Afs 1/2007-172 a došel k názoru, že „stanoví-li zákon, že poplatek lze 

zaplatit dříve, než usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního 

poplatku nabylo právní moci, nejde tu o stanovení lhůty ani zákonné ani 

soudcovské. Nelze proto užít dobrodiní speciálního § 40 odst. 4 s. ř. s. 

o tom, že lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno 

soudu prostřednictvím držitele poštovní licence. V takovém případě je 

okamžik zaplacení určen teprve znehodnocením (obliterací) kolkové 

známky soudem, i kdyby podání obsahující kolkové známky bylo držiteli 

poštovní licence předáno včas.“

V praxi tedy lze soudní poplatek zaplatit od podání žaloby až 

do dne nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení 

soudního poplatku, včetně. V extrémních případech tedy žalobce může

počkat až dokud mu není doručeno rozhodnutí o zastavení řízení 

(rozhodnutí nabývá podle § 54 odst. 5 s.ř.s. ve spojení s ustanovením 

§ 55 odst. 5 s.ř.s. právní moci doručením účastníkům) a v ten samý den 

se vydat na podatelnu soudu a osobně soudní poplatek zaplatit v kolcích. 

I tyto případy se v praxi dějí, ne často, ale dějí.

                                               
13 „Učiní-li žalobce platbu soudního poplatku vylepením kolkových známek 
na podatelně soudu v den, kdy usnesení o zastavení řízení pro nesplnění poplatkové 
povinnosti nabylo právní moci, je namístě postup dle § 9 odst. 7“ Z o SOP
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„Z § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích, 

vyplývá, že zaplacení poplatku ve věcech správního soudnictví dříve, než 

usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku nabylo právní moci, 

má za následek, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního 

poplatku, ačkoliv je řádně doručeno, nenabývá právní moci. V tomto 

případě soud, který usnesení vydal, své usnesení o zastavení řízení 

pro nezaplacení poplatku zruší a může pokračovat v řízení a vydávat 

další rozhodnutí ve věci…

Pokud však ve věcech správního soudnictví poplatek nebyl 

zaplacen dříve, než usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního 

poplatku nabylo právní moci, pak usnesení o zastavení řízení 

pro nezaplacení soudního poplatku nabude jeho doručením účastníkům 

řízení právní moci a soud, který toto usnesení vydal, již nemůže toto své 

usnesení podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 

zrušit a v této věci vydat další rozhodnutí o věci, protože mu v tom brání 

překážka věci pravomocně rozhodnuté.“14

Soud rozhodnutí o zastavení řízení zruší i v případě, kdy soudní 

poplatek byl zaplacen včas, avšak soud se o tomto zaplacení nedověděl 

(například byl-li formulář s vylepenými kolkovými známkami 

administrativní chybou založen do jiného spisu). Bohužel i takováto 

pochybení se stávají. O zaplacení soudního poplatku se v těchto 

případech příslušný soudce doví až z podané kasační stížnosti a obvykle 

následuje velké hledání onoho formuláře s vylepenými kolkovými 

známkami. Problém nastává, když se dotyčný formulář nenalezne. Je 

otázka, zda použít modifikaci zásady v pochybnostech ve prospěch (která 

se používá například pokud je doručena kasační stížnost soudu 

prostřednictvím pošty a soud omylem nezaloží obálku, tedy nelze přesně 

zjistit, kdy byla kasační stížnost podána) či účastníku nevěřit 

a rozhodnutí o zastavení řízení nezrušit.

Pokud účastník soudní poplatek zaplatí pozdě, až po nabytí právní 

moci usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, 

                                               
14 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, č.j. 5Afs 147/2007-103
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soud usnesení o zastavení řízení nezruší a zaplacený soudní poplatek 

poplatníku vrátí, jelikož soudní poplatek zaplatil někdo, kdo ho platit 

neměl (protože v době řízení navrhovatelem již nebylo u soudu vedeno 

žádné řízení, které by zaplacení soudního poplatku vyžadovalo). Tím, jak 

vrácení soudního poplatku probíhá, se budu zabývat v následující části, 

tedy 4.1.5. Vrácení soudního poplatku.

I když jsou splněny obě podmínky pro vydání usnesení o zastavení 

řízení pro nezaplacení soudního poplatku, uvedené v § 9 odst. 1 Z o SOP, 

ne vždy lze toto usnesení vydat. Toto usnesení nelze vydat v případech, 

na které odkazuje odst. 4 téhož ustanovení (jedná se tedy o třetí, resp. 

čtvrtou, počítáme-li za třetí podmínku řádného doručení výzvy,

podmínku možnosti usnesení vydat – podmínky tak tedy jsou řádná 

výzva k zaplacení soudního poplatku + nezaplacení soudního poplatku + 

absence případu, na který se vztahuje § 9 odst. 4 Z o SOP).

Ustanovení § 9 odst. 4 stanoví, že „pro nezaplacení soudního 

poplatku soud řízení nezastaví, a) začal-li již (soud) jednat o věci samé 

nebo b) 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, nebo c) je-li 

nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout 

újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě“ k zaplacení 

soudního poplatku „sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, 

a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit“. Písmeno d) se 

na správní soudnictví nevztahuje, jelikož ve správním soudnictví 

odvolání ani dovolání není. 

U výše uvedených podmínek stačí, aby byla splněna jedna, nejsou 

tedy kumulativní, ale jsou alternativní, je-li splněna aspoň jedna, nemůže 

být rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku 

vydáno. O splnění podmínek rozhodne podle § 9 odst. 5 a 6 usnesením, 

které není třeba doručovat, a soud rozhodne o povinnosti zaplatit soudní 

poplatek spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí.
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Rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku 

nelze vydat, pokud byla podána žádost o osvobození od placení soudních 

poplatků. V takovémto případě je nejdříve třeba, aby soud o této žádosti 

rozhodl. Pokud o této žádosti soud nerozhodne a řízení zastaví, porušuje 

tak právo účastníka na přístup k soudu a řízení zatíží vadou způsobující 

jeho nezákonnost.15 Pokud soud žádost poplatníka o osvobození 

od soudních poplatků zamítne, musí soud poplatníku zaslat další výzvu 

k zaplacení soudního poplatku a dát mu dodatečnou lhůtu k jeho 

zaplacení. Teprve pak, nebyl si soudní poplatek zaplacen, může soud 

řízení zastavit.

Další případ, kdy nelze rozhodnutí o zastavení řízení 

pro nezaplacení soudního poplatku vydat, je případ, kdy nebylo dosud 

rozhodnuto o kasační stížnosti podané proti rozhodnutí o neosvobození 

od soudního poplatku, byla-li tato kasační stížnost spojena s žádostí 

o přiznání odkladného účinku stížnosti, jak stanoví rozsudek NSS č.j. 

2Afs 132/2004-91 ze dne 12. 5. 2005 (zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 

NSS pod číslem 608).

Jak již bylo řešeno, rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení 

soudního poplatku je vydáváno formou usnesení. Proti tomuto usnesení 

je kasační stížnost přípustná, důvodem kasační stížnosti je důvod 

uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e), tedy nezákonnost 

rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. O přípustnosti 

kasační stížnosti proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení 

soudního poplatku hovoří také judikatura NSS, například usnesení NSS 

č.j. Na 225/2005-110 ze dne 8. 9. 2005 (zveřejněno ve sbírce rozhodnutí 

NSS pod číslem 765) či 2Afs 187/2004-69 ze dne 22. 7. 2005. 

Nezákonnost musí spočívat v situaci, kdy rozhodnutí o zastavení 

řízení nemělo být vůbec vydáno, tedy například byl-li soudní poplatek 

zaplacen či byl-li poplatník nebo řízení od placení soudního poplatku 

osvobozen, a tak dále.

                                               
15 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1As 31/2008-41 ze dne 22. 10. 2008 
a rozhodnutí č.j. 4Ads 82/2008-27 ze dne 10. 10. 2008
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V řízení o kasační stížnosti je třeba zastoupení advokátem, či musí 

mít stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, 

vysokoškolské právnické vzdělání, podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Toto řízení 

není osvobozeno od soudního poplatku, stěžovatel tedy musí soudní 

poplatek za kasační stížnost zaplatit, není-li sám stěžovatel od placení 

osvobozen. 

Zastavení řízení však není jediným možným následkem soudního 

řízení. Jak již bylo řečeno v podkapitole zabývající se druhy soudních 

poplatků, soudní poplatky lze rozdělit na soudní poplatky za řízení 

a soudní poplatky za úkony. Následkem nezaplacení soudních poplatků 

za řízení je zastavení řízení. Následkem nezaplacení soudního poplatku 

za úkon je neprovedení úkonu, což stanoví § 9 odst. 8 Z o SOP.

Zajímavá je ovšem úvaha, jaký je následek v případě nezaplacení 

soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě 

či návrhu na nařízení předběžného opatření. Nejdříve uvedu rozhodovací 

praxi, rozhodovací praxe se řídí ustanovením § 9 odst. 1. Tedy pokud 

není zaplacen soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku 

žalobě nebo za návrh na nařízení předběžného opatření, o těchto návrzích 

nerozhodne, respektive řízení o těchto návrzích zastaví (stále však vede 

řízení o žalobě). Má tento postup oporu v některém zákonném 

ustanovení?

Nejdříve se zamyslím nad předběžným opatřením. Jak jsem již 

psala na začátku této kapitoly, poplatková povinnost u návrhu na nařízení 

předběžného opatření vzniká „uložením povinnosti zaplatit poplatek 

v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného 

opatření.16“Poplatková tedy vzniká až v době, kdy je o návrhu 

rozhodnuto. 

Pokud tedy soud vyzývá k zaplacení soudního poplatku za návrh 

na nařízení předběžného opatření před rozhodnutím o tomto návrhu, 

vyzývá tak nezákonně (protože tak vyzývá v době, kdy ještě nevznikla 

povinnost poplatek zaplatit). A pokud poplatková povinnost vzniká až 

                                               
16 § 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích



45

společně s rozhodnutím o následku, následkem nesplnění této povinnosti 

rozhodně nemůže být nerozhodování o tomto návrhu.

Soudy by mohly o tomto návrhu však nerozhodovat, pakliže by 

považovaly návrh na nařízení předběžného opatření za úkon – podle § 9 

odst. 8 Z o SOP je následkem nezaplacení poplatku za úkon neprovedení 

úkonu. Úkonem však být nemůže, protože například v ustanovení § 4, 

stejně jako v Sazebníku, je řazen do poplatků za řízení. 

Z posledních odstavců tedy vyplývá, že soudy postupují, co se týče 

vybírání poplatků a následků nezaplacení poplatků za návrhy na nařízení 

předběžného opatření, nezákonně. Zároveň však vyplývá, že zákon 

o soudní poplatcích je co se týče těchto návrhů imperfektní normou, 

jelikož nestanoví sankci za nezaplacení těchto poplatků. Jediné, co 

poplatníku, který poplatek nezaplatí, hrozí, je výkon rozhodnutí 

či exekuce podle o. s. ř.

Podobná situace je s návrhem na přiznání odkladného účinku. 

Ovšem s tím rozdílem, že aby soudní poplatek vznikl „alespoň“ v době 

rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku, musí se použít 

analogie v neprospěch účastníka, jak již bylo popsáno výše.

4.1.5. Vrácení soudního poplatku

Vrácením soudního poplatku se zabývá ustanovení § 10 a § 10a 

zákona o soudních poplatcích. 

Důvody vrácení zaplaceného soudního poplatku lze rozdělit do čtyř 

případů. V prvním případě soudní poplatek zaplatil někdo, kdo soudní 

poplatek vůbec platit neměl, ve druhém případě poplatník soudní 

poplatek sice platit měl, ale zaplatil více než měl, ve třetím případě došlo 

k zastavení řízení před prvním jednáním a v posledním, čtvrtém, případě 

došlo k odmítnutí návrhu před prvním jednáním.

Pokud soudní poplatek zaplatí někdo, kdo k placení nebyl povinen 

(například protože byl od placení soudního poplatku osvobozen nebo 

protože mu ještě nevznikla poplatková povinnost, viz vznik poplatkové 

povinnosti), soud zaplacený soudní poplatek vrátí v plné výši (§ 10 odst. 
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1). Jedinou výjimkou je případ, kdy bylo zaplaceno na soudním poplatku 

méně jak 50,- Kč, v takovém případě se soudní poplatek nevrací. Do této 

kategorie se řadí i případy, kdy poplatník soudní poplatek zaplatil, ale až 

poté, co usnesení o nastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku 

nabylo právní moci. Právní mocí tohoto usnesení totiž zaniká poplatníku 

poplatková povinnost soudní poplatek tak zaplatil někdo, kdo k tomu 

nebyl povinen.

V plné výši se vrací i přeplatek na soudním poplatku (§ 10 odst. 1). 

Pokud tedy někdo platit měl, ale zaplatil více než měl (měl například 

zaplatit pouze poplatek za podanou žalobu proti rozhodnutí správního 

orgánu, tedy 3.000,- Kč, ale zaplatil 3.500,- Kč), vrátí se v plné výši 

přeplatek na soudním poplatku (v našem případě tedy 500,- Kč). I zde se 

přeplatek se nevrací, není-li vyšší než 50,- Kč. Je zde přitom lhostejné, 

zda přeplatek vznikl, protože poplatník zaplatil víc z vlastní iniciativy 

či protože obdržel chybnou výzvu soudu (§ 10 odst. 2 Z o SOP).

Do třetice se vrací soudní poplatek v plné výši, byl-li návrh 

na zahájení řízení odmítnut před prvním jednáním (§ 10 odst. 3). Pokud 

jde o věc, kde lze rozhodnout bez nařízení jednání (což lze ve správním 

soudnictví vždy, nevyjádří-li účastník svůj nesouhlas s rozhodnutím věci 

bez jednání, jak stanoví ustanovení § 51 s. ř. s.), soud zaplacený soudní 

poplatek vrátí, odmítne-li návrh před rozhodováním o věci samé (§ 10 

odst. 5).

Pokud soud řízení zastavuje, nejčastěji pro zpětvzetí žaloby, 

zaplacený soudní poplatek se vrací, ale nikoliv v plné výši. Vrácený 

soudní poplatek se, podle ustanovení § 10 odst. 3, sníží o 20 %, nejméně 

však o 1.000,- Kč. Vzhledem k výši soudních poplatků ve správním 

soudnictví, prakticky vždy se soudní poplatek sníží o 1.000,- Kč. I zde 

platí, že pokud se v řízení rozhoduje bez jednání, vrací se zaplacený 

soudní poplatek, bylo-li o zastavení řízení rozhodnuto před vydáním 

rozhodnutí ve věci samé.

Toto ustanovení, tedy vrácení sníženého soudního poplatku, je 

novinkou v zákoně o soudních poplatcích, účinnou od 1. 9. 2011. 



47

Důvodová zpráva k předmětné novelizaci uvádí, že důvodem této 

novinky, která však již v českém právním řádu byla, a to od 1. 4. 1995 

do 1. 1. 2001, je zejména snaha zohlednit náklady soudů, které vznikají 

ať je ve věci meritorně rozhodnuto či nikoliv. 

Tato úvaha je logická a z hlediska justice jistě přínosná. Avšak 

speciálně ve správním soudnictví nezohledňuje skutečnost, že i když 

vezmu žalobu zpět, nejčastěji protože jsem uspokojena postupem 

správního orgánu, nedostanu buď vůbec nic (byla-li žaloba na ochranu 

proti nečinnosti správního orgánu nebo na ochranu před zásahem 

správního orgánu podána před nabytím účinnosti této novely) nebo jen 

velmi malou částku, a to i když jsem plně uspokojena postupem 

správního orgánu (což se děje nejčastěji právě v žalobách podávaných 

na ochranu proti nečinnosti, protože správní orgán rozhodne či vydá 

osvědčení).

Naštěstí tuto skutečnost zohledňuje institut náhrady nákladů řízení, 

jelikož pakliže by byl návrh účastníka úspěšný (tedy je-li účastník plně 

uspokoj postupem správního orgánu), soud žalobci v nákladech řízení 

přizná i tuto nevrácenou část soudního poplatku, žalobce tedy o své 

peníze nepřijde. Jen mu je nevyplatí soud, nýbrž právě žalovaný. 

Vzhledem ke skutečnosti, že správní soudnictví má za úkol chránit 

veřejná práva občanů a dohlížet na správní orgány, aby postupovaly 

v souladu se zákonem, je správné, že zákonodárce se snaží tyto osoby 

nedemotivovat či trestat za to, že dohlížejí na správní orgány a chrání si 

svá veřejná práva. Zároveň však by toto krácení zaplaceného soudního 

poplatku mohlo odradit potencionální účastníky od podávání žalob 

zjevně nedůvodných.

Je však s podivem, proč se krácení soudního poplatku nevztahuje 

na odmítnutí žaloby. V důvodové zprávě není o myšlenkovém pochodu 

zákonodárce ani zmínka, můžeme tedy pouze spekulovat. Osobně si 

myslím, že si zákonodárce prostě neuvědomil, že v tomtéž odstavci je 

spolu se zastavením řízení i odmítnutí žaloby. Nebo uvědomil 

a zákonodárce zamýšlel krátit i soudní poplatky při odmítnutí žaloby, 
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avšak se špatně do novely vyjádřil. Nebo se vyjádřil správně, krátit 

zaplacený soudní poplatek u návrhů, které se odmítají, skutečně nechtěl, 

v tom případě mi však není jasné proč je odmítnutí žaloby ve stejném 

odstavci jako zastavení řízení.

Byla-li žaloba podána k jednomu soudu, a poté postoupena soudu 

jinému, vrací soudní poplatek či přeplatek soud, kterému byla věc 

postoupena (§ 10 odst. 8), přičemž poplatek ani přeplatek nelze vrátit 

po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatek 

zaplacen (§ 10 odst. 9).

V praxi tato ustanovení nečiní zvláštní potíže, první ustanovení 

(odst. 8) je intuitivní a praxe ho provádí bez žádných problémů 

k případům, na které by se vztahoval odst. 9 v praxi moc často 

nedochází. 

K čemuž však dochází, a v budoucnu i jistě bude docházet, je 

využití další novinky, a sice ustanovení § 10a. Podle tohoto ustanovení je 

soud povinen soudní poplatek vrátit ve lhůtě do 30 dnů od právní moci 

rozhodnutí, kterým o vrácení soudního poplatku rozhodl. Pokud tak soud 

neučiní, je povinen vrátit i úroky z vratitelného poplatku (přeplatku).

Tato novinka v zákoně, účinná pouze od září 2011, už nese své první 

ovoce, respektive žádosti o vrácení nejen přeplatku, ale i úroků. 

Až do nabytí novely se totiž soudní poplatek sice vracel, ale pokud 

se nestihl vrátit v dané lhůtě (kterou si soudy ve správním soudnictví 

určovaly samy, popřípadě neurčily vůbec žádnou, jak jsem to popisovala 

výše, v kapitole 2. Poplatková povinnost), nic se nestalo, neexistovala 

jakákoliv sankce. Teď již sankce existuje, a sice placení úroků. Takže, 

soudy musí poplatek vrátit a musí ho stihnout vrátit v zákonné lhůtě, 

jinak platí úroky.

Menší interpretační problém s sebou nese spojení obsažené 

v odstavci 1, přesněji slovo „vrátit“ – co přesně znamená slovo vrátit? 

Znamená to, že soud musí dát pokyn účtárně, aby soudní poplatek 

vyplatila? Znamená to, že peníze musí z účtu soudu ve lhůtě odejít nebo 

že v dané lhůtě se musí peníze dostat k žalobci? Osobně se domnívám, 
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že vodítkem je znění odstavce 2, které mluví o „poukázání“ soudního 

poplatku, takže stačí, aby soudní vrácený soudní poplatek byl poukázán 

z účtu soudu tomu, komu se vrací (žalobci), nemusí tedy žalobci dojít ten 

samý den. Nicméně, toto ustanovení jistě bude předmětem sporů a další 

judikatury, dnes je na judikaturu ještě příliš brzo.

Jak jsem již psala, přestože je na judikaturu ještě brzo, toto 

ustanovení už nese své plody. A těmi plody jsou žádosti o placení úroků. 

Tyto žádosti jsou zatím vesměs zamítány, minimálně Městským soudem 

v Praze. Důvodem pro zamítnutí těchto žádostí není snad skutečnost, 

že by soudní poplatky nebyly vypláceny pozdě, ale skutečnost, že se 

zatím všechny vztahovaly k rozhodnutím, která nabyla právní moci před 

1. 9. 2011, tedy před nabytím účinnosti novely, která sankci v podobě 

placení úroků zavedla. Úroky se platí pouze u rozhodnutí, která nabyla 

právní moci 1. 9. 2011 nebo později.

Z osobní zkušenosti mohu říct, že zatím se soudy snaží a zaplacené 

soudní poplatky vrací včas. Také je otázka, kdy si lidé, ve větším 

měřítku, povšimnou, že na placení úroků ze strany soudu mají nárok. 

A je otázkou, co případné placení úroků udělá s rozpočtem české justice. 

Odpovědi na tyto i jiné otázky ukáže až čas, zatím lze jen spekulovat.

Pro úplnost dodávám, že pakliže byla podána žaloba spojená 

s žádostí o přiznání odkladného účinku žalobě či návrhem na nařízení 

předběžného opatření, o tomto návrhu (tedy přiznání odkladného účinku 

nebo nařízení předběžného opatření) již bylo rozhodnuto, a poté došlo 

k zastavení či odmítnutí žaloby, soudní poplatek za návrh přiznání 

odkladného účinku či návrh nařízení předběžného opatření se nevrací.

Na závěr tohoto článku je třeba dodat, že v Přechodných 

ustanoveních zákona o soudních poplatcích se nic neříká o vracení 

soudních poplatků, tedy i soudní poplatky, které byly vybrány 

za účinnosti staré úpravy se vrací podle úpravy nové. Což vlastně 

znamená, že podal-li žalobce (oprávněnou) žalobu na ochranu proti 

nečinnosti dne 31. 8. 2011 a správní soud dne 1. 9. 2011 moje řízení 

zastaví, jelikož hned po podání žaloby vzal svoji žalobu zpět (soud 
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za jeden den nestihl ve věci udělat vůbec nic, maximálně tuto žalobu 

zapsat do rejstříku), nedostane žalobce zpět od soudu vůbec nic. Je to 

spravedlivé? Na to se dá asi říct jen to, že život není vždy spravedlivý. Je 

otázka, zda to není určitým způsobem retrospektiva. Ale to vše jsou 

teoretické otázky a v praxi platí, že kde není žalobce, není ani soudce, 

tudíž se tyto otázky řeší jen pokud se vyskytne někdo, komu se tento 

případ stal a rozhodl se ho soudně řešit. Osobně předpokládám, že nestal, 

nebo jsem aspoň o žádném takovém případu neslyšela.

4.2. Poplatníci

Ačkoliv zákon o soudních poplatcích vymezuje poplatníka jinak, já 

nabídnu svojí definicí. A sice, že poplatníkem je ten, komu svědčí 

poplatková povinnost. Poplatník je tedy ten, kdo je povinen soudní 

poplatek zaplatit. A pokud nezaplatí, je to on, kdo de facto ponese 

následky nezaplacení soudního poplatku, jak byly popsány v předešlé 

podkapitole.

Jak jsem již napsala v předešlé podkapitole, poplatky jsou dvojího 

druhu – za řízení a za úkon. Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel 

úkonu, což nám říká i § 2 odst. 6 Z o SOP. Kdo je poplatníkem poplatku 

za řízení ve správním soudnictví nám říká § 2 odst. 2 a subsidiárně 

odst. 1. V řízení o návrhu, který zahajuje řízení (tedy o žalobě) je 

poplatníkem navrhovatel (žalobce), v řízení o kasační stížnosti ten, kdo 

kasační stížnost podal. O návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě 

a o návrhu na nařízení předběžného opatření (ani jedním z těchto návrhů 

se nezahajuje řízení), odst. 2 mlčí, nezbývá tedy než použít odstavec 1 

a říci, že poplatníkem je navrhovatel.

Poplatníkem pak ještě může být podle ustanovení § 2 odst. 7 

Z o SOP ten, kdo nepředložil podání v příslušném počtu vyhotovení, 

ačkoliv tak učinit měl a byl k tomu vyznán. Nejčastějším případem je zde 

asi případ neúspěšného žalobce, který nepředloží kopii rozhodnutí, proti 

kterému směřuje svoji žalobu, ačkoliv k jejímu předložení byl vyzván 

a byl poučen, že soud si tuto kopii může pořídit na žalobcovy náklady

(podle § 60 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s § 71 odst. 2 s. ř. s.).
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4.2.1. Osvobození od placení soudních poplatků

Jak bylo řečeno výše, poplatník platí soudní poplatky. Nemusí 

tomu tak však být vždy. Zákon pamatuje na speciální případy, kdy 

soudní poplatky neplatí nikdo, zákon zná institut osvobození 

od poplatku. Tento institut je upraven v ustanovení § 11 Z o SOP 

a v ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s.

Zákon zná tři druhy osvobození od soudních poplatků, a sice 

osvobození řízení, kdy je osvobozeno řízení v určité věci jako celek

a nezáleží na tom, kdo je poplatníkem, osvobození účastníka, ve kterém 

jsou osvobozeni všichni účastníci, kteří splňují určitou zákonem danou 

charakteristiku (například jsou Českou republikou), a osvobození 

konkrétního účastníka, který splňuje zákonné podmínky a o jehož 

osvobození rozhodne soud. První dva druhy osvobození vznikají 

automaticky, ze zákona, třetí osvobození vzniká na základě rozhodnutí 

soudu.

Před 1. 1. 2012 platilo, že osvobození od placení soudních poplatků 

vzniklé ze zákona platí jak pro řízení o žalobě, tak pro řízení o kasační 

stížnosti, jak stanoví ustanovení § 11 odst. 3, kdežto osvobození 

od placení poplatků rozhodnutím soudu zanikalo, či bylo zkonzumováno,

s právní mocí rozhodnutí ve věci samé. Pokud byl tedy žalobce 

rozhodnutím osvobozen od placení poplatků za žalobu, a poté podal proti 

konečnému rozhodnutí kasační stížnost, musel buď zaplatit poplatek 

za kasační stížnost nebo znovu požádat soud o osvobození pro řízení 

o kasační stížnosti. Po nabytí účinnosti novely je již situace jiná, neboť 

nově § 36 s. ř. s. výslovně stanoví, že „přiznané osvobození se vztahuje 

i na řízení o kasační stížnosti“. Obdobná je situace i u ustanovených 

zástupců, kde před 1. 1. 2012 jejich ustanovení zanikalo právní moci 

konečného rozhodnutí, kdežto dnes ustanovení zástupci (je-li 

ustanoveným zástupcem advokát) navrhovatele zastupují i v řízení 

o kasační stížnosti.17 Co se týče osvobození ze zákona, to se novelou 

nijak nezměnilo.

                                               
17 § 35 odst. 8 zákona o soudních poplatcích
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4.2.1.1. Osvobození řízení

Od poplatků jsou osvobozena řízení, která jsou jistým způsobem 

zvláštní a osvobození od poplatků je zde opodstatněné. Výčet řízení se 

po novelizaci č. 218/2011 Sb. změnil, některá řízení byla přidána, jiná 

vypuštěna. Výčet řízení osvobozených od poplatků se nachází 

v ustanovení § 11 odst. 1 Z o SOP. Ve správním soudnictví připadají 

v potaz body b), h), i), k)a m).

Určování, zda konkrétní řízení pod dané zákonné ustanovení spadá 

či nikoliv, nečiní žádné větší potíže, proto je vcelku zbytečné se zde 

těmito ustanoveními dopodrobna zabývat.

Jak již bylo řečeno, tato řízení jsou osvobozena ze zákona, není 

tedy třeba žádného dalšího soudního rozhodnutí přiznávající poplatníkovi 

osvobození od soudních poplatků.

4.2.1.2. Osvobození osob

Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích se vztahuje 

na osoby (ať již fyzické či právnické), které jsou od soudních poplatků 

osvobozeny. Tyto osoby nejsou, až na jednu výjimku, kterou je Česká 

republika, individuálně určeny, jsou pouze určeny charakteristiky, 

kterými se tyto osoby vyznačují. Kdo splňuje danou charakteristiku, je 

podle tohoto ustanovení osvobozen. 

Jedna konkrétní osoba může splňovat danou charakteristiku 

v jednom případě a v druhém ne, pouze v tom prvním případě je tedy 

osvobozena (například cizinec v řízení o rozhodnutí o správním vhoštění 

je podle tohoto ustanovení od placení soudních poplatků osvobozen, 

avšak tentýž cizinec v jiném řízení, například ve věci povolení 

dlouhodobého pobytu, od placení poplatku osvobozen není).

I tato ustanovení doznala po novelizaci změn (například právě 

zmíněné osvobození cizince ve věci rozhodnutí o správním vyhoštění, 

které dříve osvobozeno nebylo). A i tato osvobození vznikají ze zákona, 

bez soudního, či jakéhokoliv jiného, rozhodnutí.
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Specifikem správního soudnictví je skutečnost, že žalovaným je 

prakticky vždy vykonavatel státní správy. Tento vykonavatel však 

nemusí být vždy Českou republikou, tedy požívat osvobození podle § 11 

odst. 2 písm. a) Z o SOP. Zároveň žalovaný může podat například 

kasační stížnost, tedy může být v pozici poplatníka. Nabízí se tedy 

otázka, je žalovaný vždy od placení poplatku osvobozen? 

Tato otázka není důležitá nejen v případě, kdy žalovaný podává 

kasační stížnost, ale i v případech (nepříliš častých, ale možných), kdy je 

navrhovatel osvobozen od poplatku, protože podle ustanovení § 3 odst. 3 

Z o SOP „je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho 

návrhu vyhověl, zaplatí … poplatek … žalovaný, … není-li též 

od poplatku osvobozen.“18

Názor na tuto problematiku se liší. Na Městském soudě se ohledně 

této věci vedla širší diskuze mezi soudci, aby se pokud možno postup 

všech senátu sjednotil, a došlo se k závěru, že hlasy pro vybírání a proti 

vybírání jsou tak padesát na padesát, takže se postup soudu jako celku 

nesjednotil. Nejvyšší správní soud je v těchto případech konzistentnější, 

zde se poplatky vybírají.

Hned zpočátku, než začnu uvádět argumenty na jednu i druhou 

stranu, je třeba upřesnit, o které žalované jde. Pochopitelně nejde o ty 

nejčastější žalované, tedy ministerstva, Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání, Policii ČR, atd. Ale jde zejména o profesní samosprávu

(advokátní komoru, lékárnickou komoru, a další), vysoké školy, 

autorizované inspektory, a pak žalované, kteří neposkytli informaci podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o přístupu k informacím (takže jakýkoliv správní 

orgán, včetně fyzických či právnických osob, na které byl přenesen 

výkon státní správy). 

Z logiky věci vyplývá, že i tito žalovaní by měli být od placení 

soudních poplatků osvobozeni. Nicméně zákon o soudních poplatcích je 

                                               
18 Tyto případy jsou v praxi tak řídké, že když nastanou, většinou soud poplatek 
od žalovaného nevybírá, jelikož si soud neuvědomí, že právě zde má žalovaný soudní 
poplatek platit. 
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do výčtu osob od soudních poplatků osvobozených nezahrnuje. Jde tedy 

o to, zda jdou podřadit pod některé z bodů a) až t) (fakticky lze uvažovat 

pouze o jejich podřazení do bodu a/ či b/) ustanovení § 11 odst. 2, zda 

zde lze užít analogii.

V neprospěch užití analogie hovoří fakt, že v bodu b) zákonodárce 

nemluví o samosprávných celcích jako takových, ale mluví o územních 

samosprávných celcích. Navíc tyto územní samosprávné celky nejsou 

osvobozeny vždy, ale pouze pokud se spor týká přenesené působnosti. 

Pokud je tedy územní samosprávný celek žalován za rozhodnutí vydané 

v samostatné působnosti (může například ukládat pokuty v samostatné 

působnosti, viz § 58 zákona 128/2000 Sb., o obcích), není od poplatku 

osvobozen. Osvobozena je tedy územní samospráva (a žádná jiná, ať již 

profesní či vrchnostenská) a jen v případech, kdy jedná v přenesené 

působnosti (a nikdy jindy).

Další argument proti užití analogie a osvobození všech žalovaných 

je skutečnost, že záměrem zákonodárce zde zřejmě bylo zamezit 

případům, kdy by nějaký celek, financovaný ze státního rozpočtu

(žalovaný), platil jiné organizaci, také financované ze státního rozpočtu

(soud), proto je Česká republika osvobozena od placení poplatků. 

Územní samosprávné celky pak nemají nést majetkové zatížení 

v případech, kdy vykonávají přenesenou působnost (kdyby zatížení 

nesly, mohlo by to být dokonce protiústavní, protože by potenciálně 

mohl být ohrožen jejich výkon samosprávy).

Nicméně, cit napovídá jinému řešení, proto jsou názory soudců tak 

padesát na padesát. Na obranu názorů, které by od placení soudních 

poplatků osvobodily všechny žalované ve správním soudnictví, je třeba 

dodat, že tyto se opírají zejména o skutečnost, že v době, kdy byl zákon 

přijímán, správní soudnictví neexistovalo. A například na autorizované 

inspektory pořádně nemyslí ani stavební zákon z roku 2006, nemůžeme 

tedy čekat, že na ně bude myslet zákon z roku 1991.

Alespoň u všech výše zmíněných žalovaných není sporu, že nejsou 

Českou republikou či státním fondem, čili nespadají pod písmeno a) 
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ustanovení § 11 odst. 2. Avšak ani otázka kdo všechno je Českou 

republikou a je tedy podle písm. a) osvobozen není tak jednoduchá, jak 

by se mohlo zdát. Česká republika může být ve správním soudnictví jak 

na straně žalované, tak žalující.

Kritériem pro určení, zda daný subjekt je či není Českou 

republikou je zodpovězení otázky, zda daný subjekt jedná jménem svým 

či jedná jménem České republiky, jinými slovy, zda má či nemá daný 

subjekt vlastní právní subjektivitu (tedy je-li či není-li právnickou 

osobou). Českou republikou ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) 

Z o SOP je ten subjekt, který nemá vlastní subjektivitu a jedná jménem 

státu.

Jménem státu jednají organizační složky státu, jejichž výčet 

obsahuje § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích. Tyto organizační složky nejsou 

právnickými osobami a jejich jednání v rámci jejich působnosti jsou 

jednáními státu (§ 3 odst. 2). Pokud tedy žalobce či žalovaný spadá 

do výčtu uvedeného v § 3 odst. 1, je organizační složkou státu, jedná 

v rámci výkonu své působnosti jménem státu, je tedy Českou republikou 

a je podle ust. § 11 odst. 2 písm. a) Z o SOP od placení soudních 

poplatků osvobozen.

V praxi občas vznikají spory o to, kdo je a kdo není Českou

republikou, avšak tyto spory jsou pro moji práci příliš konkrétní a nejdou 

dost dobře zobecnit, proto je zde nebudu zmiňovat. Nicméně odkazuji 

například na usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2011, č.j. 

11Ca 463/2008-256 či nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2003, č.j. 

III. ÚS 686/02.

4.2.1.3. Osvobození na základě rozhodnutí

Posledním druhem osvobození od placení poplatků je osvobození 

na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Tento způsob jako jediný 

nevzniká ex lege, přímo ze zákona, ale rozhodnutím soudu. Toto 

rozhodnutí může být vydáno pouze na žádost a za splnění zákonných 

podmínek. Pamatuje tak na účastníky, kteří nejsou osvobozeni ze zákona, 
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avšak nemají takové majetkové prostředky, aby si mohli finančně dovolit 

bránit svá práva soudně. A jelikož právo na soudní ochranu je jedno 

z ústavně zaručených práv, rozhodnutí o osvobození od soudních 

poplatků dává těmto nemajetným účastníkům možnost hájit svá práva 

u soudu, aniž by si museli volit mezi vedením soudního sporu (hájením 

svých práv) a možností plnit své životní potřeby.

O rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků pojednává 

ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s, které stanoví, že „účastník, který doloží, 

že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením 

předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat 

účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, 

jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být 

odůvodněno.“

Jak vyplývá z citovaného textu, účastníku se v zásadě přiznává jen 

částečné osvobození od placení soudních poplatků, osvobození účastníka 

zcela lze pak jen výjimečně. Tento stav je novinkou od 1. 1. 2012, až 

do konce roku 2011 bylo možné přiznat osvobození jen úplné, částečné 

možné nebylo. Respektive, zákon mluvil pouze o osvobození od placení 

soudních poplatků, nerozlišoval ho na částečné a úplné. Zároveň, 

rozhodnutí, kterým se vyhovovalo žádosti o osvobození a osvobození se 

přiznalo, nebylo potřeba odůvodňovat (§ 55 odst. 4 s. ř. s.), v současné 

době se nemusí odůvodňovat pouze přiznání částečného osvobození.

K této změně důvodová zpráva k novele soudního řádu správního

(v části věnované bodům 15 a 16) uvádí: „Tato změna je motivována 

snahou o to, aby se účastník, který nemá dostatek prostředků na zaplacení 

soudních poplatků v plné výši, podílel alespoň drobnou částkou, kterou je 

schopen zaplatit, na nákladech soudního řízení. Soudní poplatky mají mít 

zejména regulační funkci. U osob s velmi malými příjmy je třeba výši 

soudních poplatků moderovat, avšak pro zachování odpovědnosti 

při podávání návrhů by se i tyto osoby měly na řízení nějak finančně 

podílet, a pouze jsou-li proto zvlášť závažné důvody lze navrhovatele 

osvobodit od soudních poplatků zcela.“
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Ačkoliv veden dobrými úmysly, tedy zaručit, že soudní poplatky 

budou plnit svou regulační funkci i u méně majetných či nemajetných 

osob, zákonodárce nevědomky způsobil problém, který bude muset 

aplikační praxe teprve vyřešit. A sice, jak by měl znít výrok u částečného 

osvobození od soudních poplatků.

Až dosud osvobozující výroky zněly „žalobci se přiznává 

osvobození od soudních poplatků.“ Takto už výroky znít nemohou (tedy 

pokud se nejedná o zcela výjimečný případ). Však pouhé „žalobci se 

přiznává částečné osvobození od soudních poplatků“ nestačí, musí zde 

být uvedeno, co znamená částečné osvobození.

Zde nastává několik variant. První varianta říká, že částečné 

osvobození znamená osvobození do určité částky. Jinými slovy, 

že žalobce na soudních poplatcích (v jednom řízení) může zaplatit 

nejvýše určitou částku. Jak by ale zněl výrok? Žalobce se osvobozuje 

od placení soudních poplatků, a to až do výše 1.000,- Kč? Nebo žalobce 

se osvobozuje platit poplatky v částce vyšší než 1.000,- Kč? Nebo 

žalobce se částečně osvobozuje od soudních poplatků, a to tak, 

že na soudních poplatcích zaplatí nejvýše 1.000,- Kč. Toto poslední znění 

shledávám asi nejlepší, protože připouští nejméně sporných výkladů, co 

onen dotyčný výrok znamená.

Výhodou této varianty je reflexe žalobcových poměrů a přesné 

stanovení toho, kolik si může dovolit na soudních poplatcích zaplatit. 

Nevýhodou je nedostatečná regulační funkce soudních poplatků. 

Právě z této nevýhody vychází druhá varianta, jak stanovit částečné 

osvobození. Tato varianta se ptá, pokud by bylo osvobození stanoveno 

přesnou částkou (přesněji kolik nejvíce může žalobce na soudních 

poplatcích za jedno řízení zaplatit), co kdyby podal žalobce další návrh 

do stejného řízení, například návrh na přiznání odkladného účinku 

žalobě. Znamená částečné osvobození od placení soudních poplatků, 

že jakmile žalobce zaplatí určitou částku, za další návrhy, které podá 

do stejného řízení už naplatí? Pokud však hlavním důvodem pro zavedení 

částečného osvobození od soudních poplatků bylo uchování regulační 
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funkce poplatků, nejde tato úvaha přímo proti záměru zákonodárce? 

Znamená částečné osvobození, že z každého poplatku, který by jinak 

žalobce platil, zaplatí jen určitou část, například 1.000,- Kč – tak by bylo 

regulační funkce zachována. Ale jak toto napsat do výroku? Žalobce se 

částečně osvobozuje od placení poplatků, a to tak, že z každého soudního 

poplatku, k jehož placení by byl jinak povinen, zaplatí nejvýše 

1.000,- Kč? V tom případě by ale například u již zmíněného návrhu 

na přiznání odkladného účinku nebyl de facto osvobozen vůbec. Nehledě 

na skutečnost, že je velmi sporné, zda soud může automaticky 

předpokládat, že žalobce bude podávat více návrhů, a podle toho své 

rozhodnutí o částečném osvobození od soudních poplatků modifikovat.

Ještě je zde další, třetí, možnost, a to určit, kolik procent z každého 

soudního poplatku, k jehož placení je (a bude) povinen, bude žalobce 

platit. Výrok by tak mohl znít: „žalobce se částečně osvobozuje 

od soudních poplatků, a to tak, že z každého soudního poplatku, k jehož 

placení je povinen, zaplatí 20 %.“ Tato varianta je vlastně velmi podobná 

jako varianta minulá. S tím rozdílem, že snižuje (o určité procento) každý 

poplatek, který žalobce je povinen platit, zachovává tak tedy regulační 

funkci poplatku a zároveň ulehčuje poplatníku, jehož majetkové poměry 

ulehčení od finanční zátěže ospravedlňují. Osobně se přikláním k této, 

poslední variantě.

Nicméně, i pokud se praxe shodne na tom, jakým způsobem 

určovat, co je částečné osvobození od placení poplatků, stále zůstává 

jeden, dosti značný problém, který by ve výsledku mohl znamenat

narušení některých zásad spravedlivého procesu, zejména zásadu 

předvídatelnosti rozhodnutí a rozhodování v obdobných případech 

obdobně.

Ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. stanoví: „Přiznat účastníkovi 

osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li 

pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.“ 

Z toho a contrario vyplývá, že usnesení, jímž se přiznává osvobození 

zčásti odůvodněno být nemusí (ve spojení s ust. § 55 odst. 4 „usnesení, 



59

jímž se řízení nekončí a jímž se nikomu neukládá povinnost, nemusí být 

odůvodněno“). Zároveň, podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. b) je proti 

rozhodnutí o přiznání osvobození od soudních poplatků kasační stížnost 

nepřípustná. 

Kdo tedy zaručí, že soudci budou rozhodovat spravedlivě a všem

měřit stejným metrem? A hlavně, kdo tato jejich rozhodnutí zkontroluje? 

Kdo zaručí, že lidem, kteří jsou vyhlášení stěžovatelé, soud nestanoví 

horní limit, nad který už nemusí poplatky platit, nepřiměřeně vysoký. 

Kdo zaručí, že soudci budou k těmto notorickým stěžovatelům 

přistupovat stejně jako k ostatním lidem. A hlavně, kdo to zkontroluje? 

A jak?

Jednou z možných cest je dívat se na usnesení o částečném 

osvobození od soudních poplatků jako na rozhodnutí, kterým se sice 

vyhovuje žádosti, ale pouze je z části, tudíž je třeba odůvodnit, proč 

nebylo stanoveno osvobození úplné, jak navrhovatel žádal, ale pouze 

částečné. A proti tomuto rozhodnutí by mohla být kasační stížnost 

přípustná, obdobně jako je přípustná kasační stížnost proti rozhodnutí 

o nepřiznání osvobození. Nicméně, pokud to takto zákonodárce skutečně 

mínil, proč napsal něco jiného.

Shrnuto a podtrženo, zákonodárce, ač veden dobrými úmysly, 

zřejmě nadělal vsunutím slůvka „zčásti“ do § 36 odst. 3 s. ř. s. více škody 

než užitku a je na soudech, aby se s touto skutečností vyrovnaly.

Jak již bylo řečeno výše, § 36 odst. 3 zní: „Účastník, který doloží, 

že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením 

předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků.“ Krom 

rozdělení osvobození na úplné a částečné z tohoto ustanovení vyplývá 

několik dalších skutečností – 1) rozhoduje se na žádost, 2) majetkové 

poměry dokládá účastník, 3) rozhoduje se usnesením, 4) rozhoduje 

předseda senátu a za 5) na osvobození není právní nárok.

K bodu 1), tedy že rozhoduje na žádost. Rozhodování na žádost

znamená, že účastník, jehož majetkové poměry jsou takové, aby mohl být 

osvobozen, musí o osvobození požádat, není osvobozen ze zákona a soud 
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nemá povinnost zkoumat majetkové poměry všech žalobců, aby se ujistil, 

zda některý z nich nesplňuje podmínky pro osvobození. Takováto úprava 

se mi zdá zcela logická, jak z ohledem na zásady hospodárnosti 

a rychlosti řízení (prozkoumávání majetkových poměrů všech účastníků 

ex offo by bylo časově i ekonomicky náročné), tak s ohledem na starou 

lidovou moudrost, která praví, že kdo nic nežádá, ničeho se nedožádá.

Majetkové poměry dokládá účastník. I zde je úvaha velmi podobná 

jako v předešlém odstavci – pakliže něco chci, musím pro to něco udělat. 

A i zde by bylo velmi časově a finančně náročné, kdyby měl poměry 

účastníka zjišťovat soud. Účastník musí své poměry jednat popsat (uvést, 

v čem spatřuje nedostatek prostředků) a jednat doložit, jak vyplývá 

například z judikatury NSS, přesněji z rozsudku č.j. 1Afs 5/2003-54 

ze dne 30. 3. 2004. Soud majetkové poměry účastníka z úřední 

povinnosti nezjišťuje, rozsudek Nejvyššího správního soudu 

7Azs 343/2004-50 ze dne 25. 1. 2005.

V praxi vše většinou probíhá tak, že účastník napíše do žaloby 

jednou, dvěmi větami, že žádá o osvobození, načež mu soud zašle 

formulář o majetkových a osobních poměrech, který má účastník 

pravdivě vyplnit a osvětlit a doložit tak soudu své majetkové poměry, 

které ho k osvobození od placení soudních poplatků opravňují. 

Své majetkové poměry musí účastník doložit pravdivě a úplně, 

sankcí za nesplnění této povinnosti (tj. doložit své poměry pravdivě 

a úplně) je buď odejmutí osvobození od placení soudních poplatků, tak, 

jak o tom pojednává § 36 odst. 3 s. ř. s., věta třetí „přiznané osvobození 

kdykoliv za řízení“ soud „odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, 

jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka 

přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly,“ nebo 

zamítnutí žádosti, jak o tom pojednává rozsudek Nejvyššího správního 

soudu č.j. 1As 39/2009-88.

Na základě onoho výše zmíněného formuláře pak předseda senátu 

posoudí, zda účastník podmínky pro osvobození splňuje či nikoliv. 

Při tomto posouzení vychází předseda senátu z majetkových poměrů 
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účastníka jako celku, „porovnává na jedné straně výdělkové a majetkové 

poměry účastníka řízení, na straně druhé pak výši soudního poplatku se 

zřetelem na případné další náklady spojené s řízením před soudem.“19

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vydané v této věci stanoví, 

že „při úvaze o splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků 

podle § 36 odst. 3 s. ř. s. vychází soud nejen z finanční hotovosti, jíž 

žadatel disponuje, ale bere v úvahu i jeho celkové majetkové poměry 

včetně vlastnictví nemovitostí; to však samo o sobě není překážkou 

osvobození od soudních poplatků.“20 Zejména část za středníkem je 

pro účastníky velmi důležitá, jelikož se v praxi stávalo, že jakmile soud 

zjistil, že účastník je vlastníkem nemovitosti, automaticky jeho žádost 

o osvobození zamítl.

Stejně tak nemůže soud žádost o osvobození automaticky 

zamítnout, pakliže zjistí, že je účastník evidován v registru 

ekonomických subjektů a v registru živnostenského podnikání. První 

musí soud ověřit, zda tuto činnost, pro kterou je zapsán, vykonává a jaké 

z ní má prostředky. Touto otázkou se zabýval Nevyšší správní soud 

v rozsudku ze dne 12. 1. 2005, č. j. 7As 40/2004-97.

Podle rozhodnutí NSS ze dne 1. 9. 2004, č.j. 2Afs 28/2004-40 pak

žádost o osvobození také nelze zamítnout jen na základě nepodloženého 

názoru, podle kterého si žadatel způsobil nedostatečné majetkové poměry 

svým nezodpovědným podnikáním.

Skutečnost, že soud bere v potaz skutečné majetkové poměry 

účastníka může mít i jiný aspekt, vedoucí k zamítnutí žádosti, přestože 

účastník papírově nemá žádné prostředky. Poměrně často se stávalo, 

že o osvobození žádalo družstvo. Toto družstvo nemělo žádné finanční 

prostředky, tudíž splňovalo podmínku nedostatečných majetkových 

prostředků. Ale členové tohoto družstva byli velmi majetní. Soudy proto 

v aplikační praxi začali zohledňovat i poměry členů těchto družstev 

a žádosti družstev o osvobození od poplatků začaly zamítat. 

                                               
19 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2005, č.j. 2As 72/2003-74
20 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2010, č.j. 1As 23/2009-95
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Tento postup sice není nikde v zákoně uveden, ani přibližně, a čistě 

formálně vzato, je nezákonný, protože účastník skutečně nemá žádné 

finanční prostředky na zaplacení poplatků. Ale z morálního hlediska ho 

považuji za správný, jelikož účelem institutu osvobození od soudních 

poplatků je umožnit nemajetným osobám domoci se u soudu svého 

práva. Domoci se svého práva může i sdružení s majetnými členy. Snaha

členů těchto družstev být osvobozen od placení poplatků je podle mého 

názoru snahou obejít zákon a ušetřit tak vlastní peněžní prostředky 

na úkor systému, což je vidět i ze skutečnosti, že podle všech okolností 

lze usuzovat, že mnoho z těchto družstev bylo zakládáno právě za účelem 

být osvobozen od placení soudních poplatků v soudním řízení.

Dalším případem, kdy osvobození od soudních poplatků zpravidla 

nelze přiznat, což potvrzuje i rozhodnutí NSS ze dne 27. 5. 2010, č.j. 

1As 70/2008-74, ačkoliv účastník nemá papírově prostředky je případ, 

kdy právnická osoba záměrně a vědomě uspořádává svou činnost tak, aby 

dlouhodobě dostatečné finanční prostředky neměla.

Co se týče bodu 3) o osvobození se rozhoduje usnesením. Pakliže 

se částečné osvobození od placení soudních poplatků přiznává, tedy 

žádosti se vyhovuje, usnesení nemusí být, podle ustanovení § 55 odst. 4 

s. ř. s., odůvodněno. Pakliže se žádost zamítá či se osvobozuje zcela, tato 

usnesení mít odůvodnění musí. 

Rozhodnutí o osvobození (přesněji řečeno neosvobození)

od placení soudních poplatků je rozhodnutím, proti kterému je kasační 

stížnost přípustná. V řízení o této kasační stížnosti pak podle ustálené 

judikatury Nejvyššího správního soudu stěžovatel nemusí být zastoupen 

advokátem a nemusí se platit soudní poplatek za podanou kasační 

stížnost, jak vyplývá například z rozsudku Nejvyššího správního soudu

č.j. 4As 30/2010-31 ze dne 24. 8. 2010, který stanoví, že „v řízení 

o kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí krajského soudu 

o neosvobození od soudních poplatků a o neustanovení zástupce není 

podmínkou řízení povinné zastoupení advokátem a zaplacení soudního 

poplatku.“ Dokud Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti nerozhodne, 
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nelze řízení před krajským soudem zastavit pro nezaplacení soudního 

poplatku.

Pokud Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost směřující proti 

rozhodnutí o neosvobození od soudních poplatků zamítne, krajský soud 

musí znovu vyzvat účastníka k zaplacení soudního poplatku, nemůže 

ihned řízení zastavit pro nezaplacení soudního poplatku.21 To samé platí 

i pokud proti rozhodnutí o neosvobození nebyla podána kasační stížnost 

– krajský soud musí nejdříve účastníka znovu vyzvat k zaplacení 

soudního poplatku, teprve po uplynutí lhůty ve výzvě stanovené může 

soud řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavit.22

Za 4), o žádosti rozhoduje předseda senátu. Předseda senátu 

rozhoduje sám a nemůže toto rozhodování na někoho přenést, a to ani 

pokud toto přenesení by bylo v souladu s rozvrhem práce daného soudu. 

Pokud by rozvrh práce stanovil, že o osvobození může rozhodovat někdo 

jiný, například asistent soudce či vyšší soudní úředník, bylo by toto 

ustanovení rozvrhu práce v rozporu se zákonem. Toto rozhodnutí 

o osvobození či neosvobození od placení soudních poplatků by pak 

muselo být Nejvyšším správním soudem zrušeno podle § 109 odst. 3 

s. ř. s. Této otázce se podrobněji zabývalo rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25. 6. 2008, č.j. 4As 5/2008-49, podle kterého 

rozhoduje-li o žádosti o osvobození od soudních poplatků asistent 

soudce, jedná se o rozhodování v nesprávném obsazení.

K poslednímu bodu, tedy bodu 5) na osvobození není právní nárok, 

lze říci, že zda soud osvobození přizná či nikoliv, je zcela na úvaze 

soudu. Pochopitelně soud nemůže jednat šikanózně a musí rozhodovat 

spravedlivě, avšak ani v případě, kdy jsou dány všechny podmínky 

pro osvobození, nemusí toto osvobození přiznat. Musí však své 

rozhodnutí, proč osvobození nepřiznal, i když byly všechny formální 

podmínky (tedy zejména účastník nemá dostatečné majetkové 

prostředky) splněny, dostatečně dobře odůvodnit. 

                                               
21 Rozsudek NSS ze dne 19. 11. 2008, č.j. 1As 75/2008-77
22 Rozsudek NSS ze dne 26. 1. 2006, č.j. 1As 27/2005-87
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Jedním z důvodů, proč osvobození nepřiznat je šikanózní výkon 

práva účastníka na osvobození od placení soudních poplatků. Tato praxe 

soudů, tedy nepřiznávat osvobození od soudních poplatků účastníkům 

z důvodu jejich zjevného šikanózního výkonu tohoto práva, je poměrně 

nová (cca od roku 2010) a odklání se od zaběhnuté praxe dřívější, avšak 

byla již posvěcena několika rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, 

například rozhodnutím ze dne 24. 3. 2010, č.j. 8As 22/2010-91, 

rozhodnutím ze dne 26. 7. 2011, č.j. 2As 75/2011-71 či rozhodnutím

6Ads 77/2011-34 ze dne 29. 6. 2011. K téže věci lze uvést i stanovisko

Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. Cpjn 204/2009.

Podle rozhodnutí č.j. 8As 22/2010 (a na něj rozhodnutích dále 

navazujících, resp. odkazujících) „Nejvyšší správní soud předně uvádí, 

že zneužívání dobrodiní osvobození od soudních poplatků je nepochybně 

důvodem způsobilým legitimovat odklon od dosavadní rozhodovací 

praxe. Má-li soud v každém jednotlivém případě uvážit konkrétní 

specifické okolnosti žádosti o osvobození od soudních poplatků 

a individuální poměry žadatele, musí se v rámci tohoto postupu zabývat 

i otázkou, zda žadatel neuplatňuje svá práva svévolně či šikanózním 

způsobem. Jakkoliv § 36 odst. 3 s. ř. s. oproti § 138 odst. 1 o. s. ř. 

výslovně nereprobuje osvobození účastníka řízení od povinnosti platit 

soudní poplatek v případě ‚svévolného uplatňování práva‘, úvaha 

v naznačeném smyslu musí být imanentní součástí posouzení 

specifických okolností žádosti a individuálních poměrů žadatele a uplatní 

se tedy i v soudním řízení správním. Opačný závěr by byl v přímém 

rozporu s účelem tohoto institutu, jenž primárně brání tomu, aby účastník 

řízení nemohl pouze pro svou nepříznivou majetkovou situaci uplatňovat 

své právo u soudu. Usnesení, kterým městský soud nevyhoví žádosti o 

osvobození od soudních poplatků v případě evidentního zneužívání práva 

na přístup k soudu, nemůže být s posledně jmenovaným právem 

účastníka řízení v rozporu.“

Nutno však podotknout, že v případě každého řízení musí být 

posuzováno individuálně, zda se o šikanózní výkon práva jedná 
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či nikoliv. Jinými slovy, pokud mám jednoho účastníka, který má 

u soudu 99 žalob, přičemž u všech mu bylo osvobození od soudních 

poplatků nepřiznáno pro šikanózní výkon práva na toto osvobození, 

a přijde stá žaloba, včetně žádosti o osvobození, nemohu tuto žádost 

automaticky zamítnout, musím i tuto věc individuálně posoudit, zda se 

i zde jedná o šikanózní výkon práva. Bohužel, i soudci jsou jenom lidé 

a je těžké se ubránit myšlenkám typu „už zase tenhle kverulant“, avšak 

jako lidé zodpovědní se musí těmto myšlenkám ubránit a rozhodnout 

spravedlivě.

Ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. pak dále stanoví, že dospěje-li soud 

k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, žádost o osvobození 

od soudních poplatků zamítne. Absence zjevné neúspěšnosti návrhu je 

tedy další (vedle podání žádosti a doložení nedostatku majetkových 

prostředků), poslední, podmínkou přiznání osvobození od soudních 

poplatků. Návrh je zjevně neúspěšný, pokud soud dojde k závěru, že „již 

ze samotných skutkových tvrzení a argumentů žadatele obsažených 

v návrhu je zcela zřejmé, že mu ve věci nemůže být vyhověno.“23

Na druhou stranu, stejně jako u rozhodování o tom, zda je žádost 

o osvobození šikanózním uplatňováním práva či nikoliv, ani zde nelze 

automaticky předpokládat, že návrh je jedním z mnoha návrhů a všechny 

ostatní návrhy byly zamítnuty, jak vyplývá z rozsudku NSS ze dne 

26. 7. 2011, č.j. 2As 78/2011-27.

Osvobození od placení soudních poplatků lze kdykoliv 

do pravomocného ukončení řízení odebrat (i zpětně), pokud se zjistí, 

že majetkové poměry žadatele osvobození již neodůvodňují nebo nikdy 

neodůvodňovaly, jak vyplývá z ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. Tato 

úprava se tak snaží zabránit zneužívání práva na osvobození od soudních 

poplatků. Vidím zde však faktický problém, a to jak se soud doví, 

že poměry účastníka se změnily. Jen stěží si dokáži představit účastníka, 

jak sám zažádá o odebrání osvobození. Tím spíš že nemá jakoukoliv 

povinnost svoji změnu poměrů soudu hlásit. 

                                               
23 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2010, č. j. 6Ads 107/2010-46
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Předpoklady pro osvobození od placení osudních poplatků jsou 

důležité nejen pro samotné osvobození, ale také pro případné ustanovení 

právního zástupce ex offo. Podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. 

„navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních 

oplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu 

na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.“ Toto 

ustanovení je důležité zejména v případném řízení o kasační stížnosti, 

kde účastník musí být zastoupen advokátem. Pro ustanovení advokáta 

tedy musí účastník splňovat stejné předpoklady jako pro osvobození 

od soudních poplatků. I o ustanovení advokáta se rozhoduje usnesením, 

proti kterému je kasační stížnost přípustná. Ani v řízení o kasační 

stížnosti proti usnesení o neustanovení advokáta není podle ustálené 

judikatury povinné zastoupení advokátem.

4.3. Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou laicky řečeno částky, které nám určují, kolik 

má poplatník na soudním poplatku zaplatit. Sazby soudních poplatků 

jsou v součastné době dány zákonem, přesněji zákonem č. 549/1991 Sb. 

Názory na to, jak vysoké by měly být se liší. Existují argumenty 

pro zvýšení i snížení soudních poplatků a je na zákonodárci, aby našel 

ideální kompromis výše soudních poplatků.

Pokud tento kompromis zákonodárce nenajde, i tak se těmito 

sazbami musí soudy řídit, jelikož stanovení sazeb soudních poplatků je 

čistě fiskální politika zákonodárce a soudy do ní nemohou nijak 

zasahovat (s výjimkou zvýšení počtu rozhodnutí přiznávajících 

osvobození od placení soudních poplatků).

Argumenty pro zvýšení soudních poplatků se odvíjí zejména 

od funkce soudních poplatků. Jak již bylo řečeno v kapitole 2., funkcí 

soudního poplatku je funkce fiskální a regulační. Obě tyto funkce se 

promítají do výše soudního poplatku. Soudní poplatek musí být 

dostatečně vysoký na to, aby pokryl alespoň částečně administrativní 

náklady na vyřízení žaloby a také dostatečně vysoký na to, aby odradil 

od podávání žalob ty, kteří žaloby podávají zcela nedůvodně. 
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Na druhou stranu, soudní poplatek musí být dostatečně nízký na to, 

aby se lidé mohli domáhat svého práva a bylo jim tak zajištěno jejich 

ústavní právo na přístup k soudům. Jinými slovy, soudní poplatek nesmí 

být natolik vysoký, aby si každý nemohl dovolit zajistit nápravu svých 

práv, která byla narušena v rámci řízení před správními orgány.

Je úkolem zákonodárce oba tyto pohledy na stanovení výše 

soudního poplatku, tedy pohledy proč zvýšit a proč snížit sazbu, 

zohlednil a stanovil tak přiměřenou výši poplatku. V nedávné době 

(od 1. 9. 2011) se stala účinná novela zákona o soudních poplatcích č. 

218/2011 Sb., která prakticky všechny poplatky zvýšila, a to jak poplatky 

za řízení, o kterých se zmíním v následujících odstavcích, tak poplatky 

za úkony.

V součastné době se na poplatky ve správním soudnictví vztahují 

zejména položky 18, 19 a 20 Sazebníku, který je přílohou zákona 

o soudních poplatcích, a také položka 5. Před nabytím účinnosti novely 

zákona o soudních poplatcích se pak na správní soudnictví vztahovaly 

položky 3, 14a a 15 Sazebníku.

Podle položky 18, bodu 2. písm. a) Sazebníku soudních poplatků se 

za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, tedy za žalobu podanou 

podle ustanovení § 65 a následujících soudního řádu správního, vybírá 

soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč. Před nabytím účinnosti novely 

zákona o soudních poplatcích se podle položky 14a, bodu 2. písm. a) 

vybíraly 2.000,- Kč.

Na žaloby podle § 79 a § 82 soudního řádu správního, tedy žaloby 

na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a žaloby na ochranu 

před nezákonným zásahem, se pak vztahuje položka 18, bod 2. písm. d) 

Sazebníku. Za tyto žaloby se vybírá poplatek ve výši 2.000,- Kč, přičemž 

dříve se vybíral ve výši dvakrát nižší, tedy 1.000,- Kč (položka 14a, bod 

2 písm. d/). Tyto žaloby tedy spadají, a vždy spadaly, pod písm. d), tedy 

žaloby „v ostatních případech.“ Pod „ostatní případy,“ za které je tedy 

výše poplatku stanovena 2.000,- Kč, spadají také například žaloby 

kompetenční, podle ustanovení § 97 a následujících s. ř. s.
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Co se týče položky 18, bodu 2. písm. b) a c), za žaloby spadající 

pod písm. b) je stanoven poplatek ve výši 5.000,- Kč, stejně jako před 

nabytím účinnosti novely zákona o soudních poplatcích. Žaloby spadající 

pod písm. b) jsou dva okruhy žalob – za prvé žaloby na zrušení opatření 

obecné povahy nebo jeho části (§ 107a a následující s. ř. s.)24 a za druhé 

některé žaloby ve věcech volebních, a sice žaloby „na určení, že návrh 

na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo politického 

hnutí nemá nedostatky“, tedy žaloby podle ustanovení § 94 odst. 1 

písm. a) soudního řádu správního. Pod položkou 18, bod 2. písm. c) pak 

je část žalob podle ust. § 94 odst. 1 písm. b) s. ř. s., konkrétně žaloby 

na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí. Soudní 

poplatek je zde stanoven na 15.000,- Kč (dříve to bylo 10.000,- Kč).

Co není žaloba proti rozhodnutí, žaloba na zrušení opatření obecné 

povahy nebo jeho části, žaloba na určení, že návrh na registraci (změnu) 

stanov politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatku nebo 

žaloba na znovuobnovení politické strany, to je žaloba „v ostatních 

případech“ a vztahuje se na ni Položka 18, bod 2. písm. d) a soudní 

poplatek ve výši 2.000,- Kč, jak již ostatně bylo řečeno výše.

Nejčastěji užívanými písmeny položky 18 v praxi jsou písmena a) 

a d), tedy žaloby proti rozhodnutí a žaloby na ochranu proti nečinnosti

a na před nezákonným zásahem. To ostatně vyplývá již se samotné 

logiky věci, jelikož písm. b) a c) se užívají buď v případě opatření obecné 

povahy, kterých je vydáváno mnohem méně než správních rozhodnutí, 

a tedy když budeme vycházet z úvahy, že bude napadáno stejné procento 

opatření obecné povahy a správních rozhodnutí, žalob směřujících proti 

opatření obecné povahy bude mnohem méně, nebo ve věcech politických 

stran, kterých denně také nevzniká mnoho (kdežto denně je vydáváno 

mnoho rozhodnutí).

Položka 18 se, jak vyplývá z předchozího textu, vztahuje na řízení 

před soudem v prvním stupni. Na řízení o opravných prostředcích, tedy 

                                               
24 O těchto žalobách od 1. 1. 2012 nově rozhodují krajské soudy, do konce roku 2011 
pak byl k rozhodování o těchto žalobách věcně a místně příslušný Nejvyšší správní soud
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o kasační stížnosti, se vztahuje položka 19 Sazebníku soudních poplatků 

(dříve položka 15). Soudní poplatek za kasační stížnost stanoven 

na 5.000,- Kč, oproti původním 3.000,- Kč.

Stejně jako v minulé úpravě, i v nové úpravě se platí za podání 

návrhu ne vydání předběžného opatření. Zatímco dříve se platilo 

500,- Kč (položka 3), od září 2011 se platí 1.000,- Kč, a to podle položky 

5 Sazebníku.

Naprostou novinkou je zpoplatnění návrhu na přiznání odkladného 

účinku žalobě. Od 1. 9. 2011 se za tento návrh platí 1.000,- Kč (položka 

20), zatímco dříve nebyl zpoplatněn vůbec. Důvod, proč ke zpoplatnění 

došlo se dočteme v důvodové zprávě k novele zákona o soudních 

poplatcích, kde se praví, že „na rozdíl od občanského soudního řízení, 

nemá podání návrhu ve správním soudnictví odkladný účinek. Oproti 

návrhu na vydání předběžného opatření, které je v současné25 době 

zpoplatněno, na zpoplatnění návrhu na přiznání odkladného účinku 

ve správním soudnictví zákon nepamatoval. Zavedením nové položky tak 

dochází k odstranění evidentní mezery v zákoně. Ačkoliv je totiž 

za současné situace návrh na předběžné opatření ve správním soudnictví 

subsidiární vůči návrhu na přiznání odkladného účinku, v souladu se 

závěry judikatury lze jej vydat i vedle rozhodnutí o přiznání odkladného 

účinku návrhu či namísto usnesení o přiznání odkladného účinku. Svým 

charakterem, účelem a důsledky jsou si oba tyto návrhy podobné a je 

tedy namístě vedle návrhu na vydání předběžného opatření zpoplatnit 

rovněž návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví.“

Dle úvahy zákonodárce jsou tedy návrhy na přiznání odkladného 

účinku a na nařízení předběžného opatření prakticky zaměnitelné, není 

tedy důvod, proč by měl být zpoplatněn jeden a druhý ne. Otázkou zda 

zůstává, proč tedy zákonodárce při psaní soudního řádu správního cítil 

potřebu oba instituty odlišit a nenechal v zákoně pouze jeden, jsou-li 

v podstatě zaměnitelné.

                                               
25 Tedy v době před 1. 9. 2011
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Osobně jsem strávila hodiny a hodiny brouzdáním po databázi 

Nejvyššího správního soudu (a to i po databázi interní, kde lze přímo 

zadat ustanovení zákona, ke kterému se má hledaná judikatura 

vztahovat), hovořila jsem se soudci a jejich asistenty, dokonce jsem se 

ptala navrhovatele novely zákona (avšak na můj e-mail neodpověděl), 

vše ve snaze dopídit se, o jakou judikaturu se důvodová zpráva opírá. 

Marně. Nezbývá mi tedy než se smířit s názory soudců, které jsem tímto 

získala, avšak tyto názory jsou proti zpoplatnění návrhu na přiznání 

odkladného účinku, nikoliv pro.

Hlavní výtkou je, že předběžné opatření a odkladný účinek nejsou 

to samé. Pravda, občas může být problém mezi nimi rozlišovat, 

ale nejsou jedno a to samé. Ustanovení § 38 s. ř. s., hovořící 

o předběžném opatření, praví, že soud může „předběžným opatřením 

účastníkům uložit něco konat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. 

Ze stejných důvodů může soud uložit takovou povinnost i třetí osobě.“ 

O odkladném účinku hovoří § 73 odst. 3 s. ř. s. „přiznáním odkladného 

účinku se pozastavují do skončení řízení před soudem účinky 

napadeného rozhodnutí.“ Již ze znění zákona vyplývá hlavní rozdíl mezi 

oběma instituty, a sice, že předběžným opatřením může soud nařídit 

něco, co není obsahem napadeného rozhodnutí, kdežto odkladný účinek 

pouze odkládá účinky napadeného rozhodnutí. Odkladný účinek tedy 

může nanejvýš být podmnožinou předběžného opatření. Ale v takovém 

případě dává smysl, že odkladný je jakýsi základ, který může být 

i bezplatný, kdežto předběžné opatření představuje nástavbu 

(nadstandard), za kterou je třeba si připlatit.

Nehledě na to, že zákonodárce sám v první větě důvodové zprávy 

srovnává správní a civilní soudnictví a říká, že v civilním soudnictví je 

odkladný účinek žalobě přiznán automaticky. Tudíž, za odkladný účinek 

se zde neplatí (a pokud ano, je to již zahrnuto v poplatku za žalobu), není 

tedy důvod, proč by se za přiznání odkladného účinku žalobě 

ve správním soudnictví platit mělo. Pro úplnost dodávám, 

že o odkladném účinku v civilním soudnictví hovoří ustanovení § 248 
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o. s. ř. Podle tohoto ustanovení žaloba nemá odkladný účinek 

automaticky, avšak může jí být odkladný účinek rozhodnutím soudu 

přiznán (z logiky věci vyplývá, že na návrh). Tento návrh však 

v Sazebníku není a vzniká tak ještě znatelnější disproporce mezi 

soudnictvím správním a civilním.

Nakonec si nemyslím, že zavedení zpoplatnění odkladného účinku 

žalobě je ospravedlnitelné z hlediska funkce soudních poplatků jako 

takových. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, soudní poplatky 

mají několik funkcí, jednou z nich je funkce fiskální, jejíž obsahem je

alespoň částečně nahradit náklady, které soud má v souvislosti se 

zpracováním návrhu, a druhou je funkce regulační, obsahem této je

omezit podávání zjevně nedůvodných návrhů. 

Zavedení poplatku za podání návrhu na nařízení odkladného účinku 

žalobě však podle mě nelze ospravedlnit ani jednou z těchto funkcí – co 

se fiskální funkce týče, soud nemá a návrhem prakticky žádné další 

výdaje navíc, je-li v žalobě návrh na nařízení odkladného účinku –

o zaplacení soudního poplatku soud stále žádá jednou výzvou (tedy 

výzva k zaplacení soudního poplatku za žalobu a za odkladný účinek jsou 

na jednom listě papíru), při výzvě žalovanému k vyjádření taktéž použije 

jednu výzvu a spojí výzvu k vyjádření k žalobě, k odkladnému účinku 

a výzvu k zaslání správního spisu. Navíc tedy soud nepoužije ani jeden 

list papíru. Co se práce týče, soudní úředníci mají s žalobou téměř 

stejnou práci jako s jakoukoliv jinou, jen potřebují hlídat lhůty, jelikož 

vyřízení návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby je ze zákona 

přednostní. Regulační funkcí zpoplatnění z mého hlediska ospravedlnit 

také nelze.

Na druhou stranu lze předpokládat, že zavedení tohoto poplatku 

může omezit přístup lidí k soudu a domoci se tak spravedlnosti. 

Samozřejmě, stále existuje institut osvobození od placení soudních 

poplatků, ale ani tento institut není všemocný a hlavně, není pro každého 

či většinu. A i průměrně vydělávající člověk se může velice snadno 

dostat do situace, kdy utratit najednou 4.000,- Kč na soudních poplatcích 
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(za předpokladu, že bude podávat žalobu proti rozhodnutí a požádá 

o přiznání odkladného účinku, pokud zažádá i o nařízení předběžného 

opatření, poplatek bude 5.000,- Kč), pro něj bude na hraně únosnosti 

a tedy se raději spokojí s pošlapáním svých práv než utrácet příliš 

horentní sumy ve snaze se domoci spravedlnosti. Tato situace jistě není 

příliš vhodná, rozhodně ne ve společnosti, která deklaruje spravedlnost 

a ochranu spravedlnosti jako jednu ze svých stěžejních hodnot.

Samozřejmě, i průměrně vydělávající člověk může zažádat o osvobození 

od placení soudních poplatků, ale v praxi se osvobození přiznávají spíše 

méně než více. 

Z těchto všech důvodů se domnívám, že zpoplatnění návrhu 

na přiznání odkladného účinku žalobě není právě šťastné, avšak 

zákonodárce to za vhodné považoval, za tento návrh se tedy poplatek 

vybírá. Je však třeba připomenout, že, jak již bylo řečeno v předchozí 

kapitole, zákonodárce pozapomněl přizpůsobit tomuto vybírání i zbytek 

textu zákona o soudních poplatcích.

4.3.1. Hromadné žaloby

Zatímco v případě žalob, kde je žalobcem pouze jedna osoba 

a žaloba je podána pouze proti jednomu rozhodnutí, je situace 

s vybíráním soudního poplatku poměrně jednoduchá, větší problémy 

mohou nastat v případech, kdy buď je žalobců víc nebo jedna žaloba 

směřuje proti několika rozhodnutím. Jak případy více žalobců tak 

případy více napadnutých rozhodnutí prošly vývojem až se dostaly 

do dnešní podoby.

4.3.1.1. Více žalobců

Žaloba nemusí být podána pouze jedním žalobcem, i ve správním 

soudnictví, stejně jako v soudnictvím civilním, může být žalobců více, 

ve správním soudnictví tedy existuje aktivní společenství účastníků. 

Na rozdíl od civilního soudnictví však v soudnictvím správním 

neexistuje rozdělení společenství na samostatné a nerozlučné, existuje 

pouze společenství samostatné, což lze vyčíst z ustanovení § 33 odst. 8



73

s. ř. s., kde se píše, že „podá-li více osob společný návrh, jedná v řízení 

každý sám za sebe a s účinky jen pro svou osobu.“26

Tato skutečnost pak ve spojení s ustanovením § 2 odst. 2, písm. a) 

zákona o soudních poplatcích, které stanoví, že „ve věcech správního 

soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal žalobu nebo 

jiný návrh, kterým se zahajuje řízení,“ vede k závěru, že podá-li žalobu 

více žalobců, každý z těchto žalobců by měl zaplatit soudní poplatek. 

Podá-li tedy 5 žalobců proti rozhodnutí správního poplatku, každý by 

měl zaplatit 3.000,- Kč, celkově by tedy mělo být na soudním poplatku 

vybráno 15.000,- Kč. 

Dalším důvodem pro to, aby každý žalobce platil soudní poplatek 

samostatně, je zdůraznění regulační funkce soudního poplatku. K tomu 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2010, č.j. 

2As 23/2010-81 uvádí: „Nelze ostatně ani opomenout, že soudní 

poplatek má rovněž funkci vyjádření vážnosti úmyslu vést soudní řízení, 

tj. má eliminovat kverulantské či šikanózní žaloby. Výklad, podle něhož 

by několik žalobců mělo platit pouze jeden poplatek, však k naplnění této 

funkce zjevně vést nemůže.“ A to proto, že pak by stačilo, aby se více 

žalobců dohodlo a mohli by podávat kverulantské či šikanózní žaloby jak 

by se jim zlíbilo, jelikož náklady na placení soudních poplatků by byly 

minimální.

V témže rozhodnutí Nejvyšší správní soud na obranu tohoto názoru 

též uvedl, že „celá konstrukce soudních poplatků ve správním soudnictví 

je i ‚technicky‘ nastavena tak, že se očekává jeho zaplacení každým 

z žalobců samostatně. V opačném případě by totiž vznikaly obtížně 

řešitelné situace, kdy např. několika žalobcům vy svědčilo osvobození 

od soudního poplatku a ostatním nikoliv; nebylo by zřejmé, komu se má 

soudní poplatek vracet apod.“

                                               
26 Názor, že ve správním soudnictví neexistuje nerozlučné společenství účastníků 
potvrdil i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 10. 8. 2011, č.j. 
1As 74/2011-251



74

S těmito ryze praktickými pohledy na věc nelze než souhlasit. 

Na druhou stranu je otázkou, zda vybírat soudní poplatek od každého 

žalobce, bez ohledu na to, zda žalobcem nejsou například manželé 

či matka a nezletilé dítě se mi zdá poněkud nesprávné. Podle mého 

názoru se nelze vždy a za všech okolností obracet pouze na literu zákona 

a posuzovat věc pouze podle ní, bez špetky lidskosti a uvážení. Ostatně 

co se zmiňované konstrukce celého systému vybírání soudních poplatků 

ve správním soudnictví týče, nemyslím si, že by zákonodárce už dopředu 

uvažoval nad tím, že by žalobců mohlo být víc. Zkrátka psal zákon tak, 

aby se vztahoval na většinu případů, což je ve správním soudnictví 

případ, kdy je pouze jeden žalobce. Nicméně souhlasím s názorem 

Nejvyššího správního soudu, že pokud by se soudní poplatek vybíral 

pouze jeden, a pak se měl vracet (a žalobci neměli společného zástupce, 

což se ovšem nestává velmi často, avšak stát se to může), mohl by to být 

problém. Osobně bych však tyto případy řešila ad hoc, jelikož nejsou tak 

časté.

Jak již bylo naznačeno výše, pohled na vybírání poplatků od více 

žalobců podávajících jednu žalobu se v čase měnil, je tedy zřejmé, 

že výše naznačený pohled rozhodně není pohledem jediným a možností, 

jak se na problematiku vybírání soudních poplatků v případě aktivního 

společenství účastníků dívat, je více.

Další možností, která stojí na opačné straně spektra od pohledu 

prvního, je možnost, která říká, že soudní poplatek by se vždy měl 

vybírat pouze jeden. Tedy, že nezáleží na tom, kolik je žalobců, ale 

soudní poplatek se má vybírat za žalobu, nikoliv za žalobce. 

Podle mého názoru tento přístup nedostatečně zohledňuje jak 

regulační funkci soudního poplatku, protože stačí, aby bylo více žalobců 

a náklady na podání žaloby se velmi sníží a otevírají se tak dveře 

pro šikanózní návrhy, tak funkci fiskální. Na druhou stranu zohledňuje 

fakt, že správní soudnictví by mělo být finančně dostupné, jelikož se 

v něm jedná o ochranu veřejných práv osob.
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Posledním možným pohledem, jak se na danou problematiku dívat, 

je jakýsi kompromis mezi dvěma předešlými variantami, tedy placením 

soudního poplatku za každého žalobce a placením pouze jednoho 

poplatku, bez ohledu na to, kolik je žalobců. Tento poslední pohled 

vychází z toho, že každý žalobce platí soudní poplatek samostatně, avšak 

v některých případech se i za více žalobců vybírá soudní poplatek pouze 

jeden, konkrétně v případě manželů. Pokud jsou žalobci dva a jsou 

manželé, vybírá se podle tohoto přístupu pouze jeden soudní poplatek 

(nebo jsou-li žalobci čtyři, dva manželské páry, vybírají se poplatky dva 

atd.).

Tento princip vychází z přihlédnutí k institutu občanského práva, 

a sice institutu společného jmění manželů. Podle ustanovení § 143 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tvoří společné jmění 

manželů všechen majetek (a závazky) nabytý některým z manželů 

za trvání manželství, pokud není společné jmění modifikováno smlouvou 

nebo soudním rozhodnutím. Pakliže tedy žádáme soudní poplatek 

od každého z manželů, zatěžujeme tak jeden rozpočet dvěma poplatky. 

Obdobná situace je u spoluvlastníků nemovitosti (pokud podávají žalobu 

například proti stavebnímu povolení vydanému pro souseda). 

Řekla bych, že tento pohled je rozumným kompromisem mezi 

dvěma pohledy předešlými a má nejvíce výhod – zabezpečuje jak funkci 

regulační tak fiskální (všechny obsílky se manželům, pokud žijí spolu, 

stejně posílají v jedné obálce, na jednom papíře), na druhou stranu však 

není takovým zásahem do rodinného rozpočtu, aby si potencionální 

žalobce rozmyslel podat žalobu a chránit tak svá subjektivní veřejná 

práva. Zároveň zde nevzniká problém v případě osvobození od soudního 

poplatku (někomu ho přiznat a někomu ne) a v případě vracení 

zaplaceného soudního poplatku.

Jedinými nevýhodami tohoto přístupu je snad nedostatečná právní 

jistota a zajištění jednotnosti v rozhodování správních soudů, toho však 

lze dosáhnout judikaturou. Druhou nevýhodu pak spatřuji 

v nerespektování poměrně jasné litery zákona. Avšak zákon by se neměl 
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vykládat jen pomocí jazykového výkladu, ale i teologického, tudíž i tato 

nevýhoda odpadá. Nehledě na to, že dle mého názoru tento kompromis 

neodporuje záměru zákonodárce, zákonodárce pouze tuto problematiku 

nepromyslel do takových detailů. Což se od něj ostatně nemůže a nechce 

ani žádat, od toho zde existuje judikatura.

Ačkoliv, jak jsem již naznačila výše, se osobně přikláním 

k variantě poslední, tedy vybírání poplatků za každého žalobce, avšak 

zohledňovat rodinné vazby, nejnovější praxe se přiklání k pohledu 

jinému, a sice pohledu prvnímu – vybírat striktně soudní poplatek 

za každého žalobce, bez jakýkoliv dalších ohledů. Tento pohled byl 

nastaven právě již zmiňovaným rozhodnutím Nejvyššího správního 

soudu 2As 23/2010-81 ze dne 5. 5. 2010, kde „jako obiter dictum

Nejvyšší správní soud uvádí, že považuje za správný právní názor, … 

podle něhož svědčí povinnost zaplatit soudní poplatek každému 

za žalobců samostatně, byť se jedná o žalobu společnou.“ 

Do té doby byla praxe značně roztříštěná a roztroušená, každý soud 

a dokonce i každý senát na jednom soudě vybíral soudní poplatky jinak, 

podle svého názoru a citu. Ať si tedy myslíme o nejnovějším názoru NSS 

cokoliv (mnoho soudců bylo a je proti tomuto názoru a jen neradi se 

s ním smiřovali a smiřují), alespoň je zde znát posun v rámci právní 

jistoty, jelikož se snaží o sjednocení problematiky vybírání soudních 

poplatků. V praxi se podle tohoto rozhodnutí vybírají poplatky nejen 

za žalobu, ale též za kasační stížnost.

Cítím se povinna dodat, že ačkoliv je toto rozhodnutí pouze 

jednoho senátu Nejvyššího správního soudu, Nejvyšší správní soud začal 

jako celek vybírat soudní poplatky za každého žalobce a vyžadovat toto 

vybírání též od krajských soudů, zjevně to tedy není názor pouze jednoho 

senátu NSS.

4.3.1.2. Proti více rozhodnutím

I v případech žalob napadajících více jak jedno rozhodnutí se 

názory na vybírání soudních poplatků, tedy zda se má vybírat pouze 

jeden poplatek či více, měnily. I v jako předešlém úseku věnujícímu se 
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žalobám s aktivním společenstvím účastníků, existují i zde v zásadě tři 

možné varianty – za prvé, vybírat poplatky za každé rozhodnutí, proti 

kterému žaloba směřuje, za druhé, vybírat pouze jeden poplatek, nehledě 

na to, proti kolika rozhodnutím žaloba směřuje, a za třetí, něco mezi.

K první variantě se klonil ještě před účinností soudního řádu 

správního Vrchní soud v Praze (usnesení č.j. 9A 6/1993-9), později 

i Městský soud v Praze. Odvolával se na Sazebník, jehož položka 14a 

bod 2. písm. a) zněla „za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu činí 

soudní poplatek 2.000,- Kč.“ Podle Městského soudu nebylo rozhodné, 

zda spolu napadená rozhodnutí souvisí či nikoliv, poplatková povinnost 

vzniká za každé napadené rozhodnutí. 

Tato usnesení Městského soudu byla napadena u Ústavního soudu 

jako nezákonná, Ústavní soud je pak zrušil. Ústavní soud konstatoval, 

že „interpretace zákona č. 549/1991 Sb., podle níž účastník řízení je 

povinen platit soudní poplatek za každé správní rozhodnutí, která jsou 

skutkově a právně zcela identická, týkají se týchž účastníků a jsou 

vydána v týž den, stejným správním orgánem, je nejen disproporční, ale 

také protiústavní“ (nález sp.zn. I. ÚS 664/03 ze dne 16. 3. 2006). Tyto 

závěry Ústavního soudu si osvojil také Nejvyšší správní soud, např. 

1Afs 113/2009-69.

Na základě těchto rozhodnutí pak byla dlouhou dobu praxí 

aplikována varianta třetí, tedy v zásadě se vybíral soudní poplatek 

za každé napadené rozhodnutí, jen pokud byla tato napadená rozhodnutí 

skutkově a právně zcela identická (například se jednalo o dodatečné

platební výměry, které byly doměřovány za po sobě jdoucí měsíce), platil 

se soudní poplatek jenom jeden.

Otázkou však zůstávalo, zda tuto variantu, tedy ze skutkově 

a právně identická rozhodnutí vybírat jeden soudní poplatek, aplikovat 

nejen na případy, kdy jedna žaloba napadá více rozhodnutí, ale 

i na případy, kdy je podáno více žalob, každá napadá pouze jedno 

rozhodnutí, a tato rozhodnutí jsou skutkově a právně identická. A zde se 

praxe lišila. 
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Nejvyšší správní soud často zastával názor, že i v případech, kdy je 

podáno více žalob, ale tyto žaloby směřují proti skutkově a právně 

identickým rozhodnutím, by se tyto žaloby měly spojit (podle § 39 

s. ř. s.), měl by se vybírat pouze jeden poplatek a měly by se tyto žaloby 

rozhodnout jedním rozhodnutím.

Na druhou stranu, již samotný fakt, že žalobce podal více žalob, 

i když jistě sám věděl, že tyto žaloby směřují proti skutkově a právně 

identickému rozhodnutí, nám cosi sděluje o vůli žalobce. A vzhledem 

k tomu, že řízení ve správním soudnictví je ovládáno zásadou dispoziční, 

měla by se tato vůle žalobce respektovat.

Otázka, zda řízení spojit či nikoli, je důležitá nejen kvůli vybírání 

soudního poplatku, ale i kvůli přiznání náhrady nákladů řízení. Pokud je 

podána jedna žaloba, která směřuje proti více rozhodnutím, jsou přiznány 

jedny náklady řízení. Pokud však je podáno více žalob, které jsou 

prakticky identické (mění se snad jen číslo jednací napadených 

rozhodnutí a pokud se jedná o řízení proti dodatečným daňovým 

výměrům, pak i výše doměřené daně), je otázkou zda přiznat náklady 

řízení za každou žalobu v plné výši či náklady krátit (protože fakticky 

advokát neudělal tolik úkonů právní služby, jen napsal jednu žalobu, 

kterou několikrát okopíroval). Každý soud, a snad i každý senát 

na každém soudě, tuto problematiku řešil jinak. A možná právě proto 

Nejvyšší správní soud tolik naléhal na to, aby byly skutkově a právně 

identické případy spojovány do jediného spisu, otázka nákladů řízení by 

tak byla snáze zodpověditelná.

V praxi se šlo setkat i s případy, kdy byl vybírán pouze jeden 

soudní poplatek nehledě na to, proti kolika rozhodnutím žaloba 

směřovala. Tyto případy však byly zcela ojedinělé.

V současnosti praktikovanou variantou je opět varianta prvá, tedy 

vybírání soudních poplatků za každé jednotlivé rozhodnutí, bez ohledu 

na skutkovou a právní identičnost rozhodnutí. Tato varianta je však 

praktikovaná nikoliv kvůli nové judikatuře Nejvyššího správního soudu, 

ale kvůli novelizaci zákona o soudních poplatcích. Do zákona byl vložen 
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nový odstavec, a sice odstavec 9 v ustanovení § 6 Z o SOP, tento 

odstavec zní: „Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti 

více rozhodnutím, je každé napadené rozhodnutí samostatným základem 

poplatku; to platí obdobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy.“ 

Toto ustanovení již nedává žádný prostor pro odlišné výklady.

Je však otázkou, zda časem nebude podán návrh Ústavnímu soudu 

na zrušení tohoto nového ustanovení.
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5. Soudní poplatky ve správním soudnictví de 
lege ferenda

Jelikož věřím, že kritika má smysl zejména pokud je konstruktivní, 

na závěr této práce bych ráda za pomoci informací a zkušeností nabytých 

při psaní této práce navrhla řešení některých problematických míst 

systému soudních poplatků ve správním soudnictví. Za problematická 

místa pak považuji ta místa, která buď dosud nejsou řešena vůbec nebo 

řešena jsou, ale dle mého názoru by mohla být řešena lépe.

Při nalézání nových řešení se chci zejména snažit o to, aby má 

řešení mohla být aplikovatelná do skutečného života a nebyla tak jen 

prázdnými slovy na bílém papíře.

Některá řešení, ač vychází čistě z mé hlavy, jsem již prodiskutovala 

se soudci a tak vím, že by skutečně šla zavést i v praktickém životě (např. 

placení soudních poplatků na splátky), tedy za předpokladu jistých 

legislativních změn či úprav.

Celá tato kapitola je dělena a psána stejnou systematikou jako 

kapitola předešlá, tedy do částí a) soudní poplatky, b) poplatníci a c) 

sazby poplatků, a to kvůli přehlednosti a návaznosti právě na kapitolu 

minulou.

5.1. Soudní poplatky

Jak vyplývá již z minulé kapitoly, v této oblasti vidím jako jeden 

z největších nedostatků oblast vniku poplatkové povinnosti, zejména 

u návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě, protože tento není 

zákonem vůbec řešen. Problém však nevidím jen u odkladného účinku, 

ale i u návrhu na nařízení předběžného opatření.

Podle současné legislativy (a judikatury Nejvyššího správního 

soudu) poplatková povinnost u obou těchto návrhů vzniká rozhodnutím 

o nich, přičemž toto rozhodnutí obsahuje i výzvu k zaplacení soudního 

poplatku za návrh (o kterém bylo právě rozhodnuto).

Celým smyslem právě tohoto uspořádání je nejspíše skutečnost, 

že u obou těchto návrhů se klade důraz na jejich rychlé rozhodnutí
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(ostatně proto byla v soudním řádu správním zavedena 30ti denní lhůta 

k rozhodnutí o těchto návrzích). Jak předběžné opatření, tak odkladný 

účinek, řeší zatímní uspořádání právních vztahů, než bude rozhodnuto 

o podané žalobě. Zákonodárce tedy nejspíše vycházel z toho, že je lepší, 

vznikne-li poplatková povinnost až po rozhodnutí o tomto návrhu, tudíž 

se soud nemusí předem zabývat poplatkem za tento návrh, tudíž může 

rozhodnout rychleji (protože mu ubude jeden úkon, a sice výzva 

poplatníka k zaplacení soudního poplatku za návrh).

Vzhledem ke svému zaměstnání u soudu vím, že k zaplacení 

soudního poplatku za návrh na nařízení předběžného opatření či návrh 

na přiznání odkladného účinku se vyzývá téže výzvou jako k zaplacení 

soudního poplatku za návrh (žalobu). Tento postup Městského soudu 

v Praze je sice podle současné zákonné úpravy protizákonný, ale je zcela 

logický.

Zaplacení soudního poplatku za žalobu je jedním z předpokladů 

vedení řízení o žalobě. Bez splnění tohoto předpokladu je řízení 

zastaveno. Existuje zde tedy povinnost, zaplatit soudní poplatek 

za žalobu, a pokud tato povinnost není splněna, následuje sankce –

zastavení řízení.

Problémem však je, že pokud vzniká u návrhu na nařízení 

předběžného opatření a analogicky i návrhu na přiznání odkladného 

účinku žalobě poplatková povinnost až společně s rozhodnutím o daném 

návrhu, vytrácí se nám sankce za nezaplacení soudního poplatku za tyto 

návrhy. Dost dobře nejde účastníku hrozit, že o návrhu nebude bez 

zaplacení soudního poplatku rozhodnuto, resp. řízení o něm bude 

zastaveno, protože již rozhodnuto bylo. Jediné, co by ještě šlo zastavit, je 

řízení jako celek. To však ze zákona nelze, plus by to nebylo správné, 

protože poplatek za řízení zaplacen byl. Sankce tedy není, není čím 

účastníku hrozit. A jaká je tedy motivace účastníka poplatek skutečně 

zaplatit?

Ano, vždy lze nezaplacený soudní poplatek vymáhat exekučně. Ale 

případný výkon rozhodnutí by byl velmi časově i finančně nákladný. 
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A nezapomínejme, že všechny náklady, které by v souvislosti 

s vymáháním nezaplaceného soudního poplatku soud vynaložil, de facto

jdou z peněz daňových poplatníků (ostatně včetně peněz toho, z koho se 

soudní poplatek vymáhá). Proto se domnívám, že by bylo lepší, kdyby 

poplatková povinnost vznikla již s podáním návrhu, protože v tuto chvíli,

tedy podáním návrhu, je stále čím hrozit poplatníku, kdyby se k zaplacení 

poplatku neměl.

Co se týče legislativních změn, která by přivedla tuto změnu 

k život, byly by velmi snadné. Zvláště v tomto ustanovení zabývajícím se 

vznikem poplatkové povinnosti si myslím, že zákonodárce rozebírá 

všechny případy příliš dopodrobna, podle mého názoru by stačilo, kdyby 

ustanovení § 4 Z o SOP znělo: „Jde-li o poplatek za řízení, vzniká 

poplatková povinnost podáním návrhu na zahájení řízení či jiného 

návrhu.“ Ustanovení § 7 by pak znělo: „Poplatek je splatný právní mocí 

rozhodnutí, kterým byla poplatková povinnost uložena.“ Pokud totiž 

zákonodárce zabředne do přílišných výčtů, hrozí mu, že některý případ 

opomene (například návrh na přiznání odkladného účinku žalobě).

Když už mluvím o předběžném opatření a o odkladném účinku, 

neodepřu si krátkou odbočku. Novelou soudního řádu správního 

zákonodárce stanovil lhůtu, do které má být o návrhu na nařízení 

předběžného opatření nebo o návrhu přiznání odkladného účinku 

rozhodnuto, a sice lhůtu 30 dnů od podání návrhu. Plně si uvědomuji 

a rozumím úvaze zákonodárce, že o těchto návrzích má být rozhodnuto 

přednostně. Nicméně si neodpustím poznámku, že 30 dnů je neskutečně 

krátká doba. 

Když soudu dojde žaloba s některým z těchto návrhů, jen než se 

tato žaloba dostane k předsedovi senátu (než je zapsána do rejstříku atd.), 

trvá to tak dva dny nejméně, předseda senátu pak musí žalobu přidělit 

některému ze soudců, ten ji pak předá asistentovi nebo vyššímu 

soudnímu úředníkovi, to je dalších pět dní (dohromady již sedm). 

Asistent či vyšší soudní úředník okamžitě odešle výzvu k zaplacení 

soudního poplatku za žalobu a zároveň výzvu správnímu orgánu 
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k vyjádření o návrhu, a to ve lhůtě 14 dnů. Správní orgán vyjádření podá 

poslední den lhůty, pošle ho datovou schránkou. Další 2 dny trvá, než 

dojde ke zpracování tohoto podání. To už je den 23. Soudce tak má 7 dní 

na to, aby se spis dostal zpět k němu, prostudoval ho, sešel se senát 

a rozhodl. A to vše za předpokladu, že vše jde jako na drátkách, pakliže 

se spis někde zdrží, soudce rozhodnout o návrhu nestihne. 

A to už vůbec nemluvím o tom, že soudce dříve odkladný účinek 

žalobě přiznal jen pokud by jeho nepřiznáním vznikla nenahraditelná 

újma, nyní už se jedná o újmu nepoměrně vyšší než újma, která by 

vznikla, kdyby odkladný účinek žalobě nepřiznal. Jenže k tomuto 

rozhodnutí nemá soudce žádné podklady (spis přichází minimálně 

o dalších 14 dní později než vyjádření k návrhu na přiznání odkladného 

účinku nebo na nařízení předběžného opatření) a musí se spoléhat 

na tvrzení účastníků, někdy dokonce jen na tvrzení žalobce (protože 

žalovaný se nevyjádří). A je logické, že tato tvrzení nejsou příliš 

objektivní a nelze je bez správního spisu nijak dokázat a tedy velmi těžko 

posoudit.

Jak jsem již řekla výše, chápu záměr zákonodárce uspíšit 

rozhodování o návrzích na nařízení předběžného opatření nebo přiznání 

odkladného účinku a chápu, že tyto návrhy řeší poměry účastníků a tyto 

poměry je třeba řešit rychle, avšak lhůta 30 dnů je neskutečně, 

neskutečně krátká (hrubým odhadem bych řekla, že se lhůta nestihne 

dodržet tak u 70 % podání). Pokud zákonodárce chtěl mermomocí 

nějakou lhůtu stanovit, mělo to být dnů 60 (aby se alespoň stihlo doručit 

soudu správní spis). A i tak by se vydání rozhodnutí mnohdy nestihlo.

Další nedostatek vidím ve vracení soudního poplatku, přesněji 

ustanovení §10 odst. 3 Z o SOP. Jak jsem již podotkla v předchozí 

kapitole, pokud je řízení zastaveno, vrací se zaplacený soudní poplatek, 

snížený o 20 %, nejméně o 1.000 (takže ve správním soudnictví 1.000,-

Kč). U odmítnutí žaloby se vrací soudní poplatek v plné výši.

Domnívám se, že zde je třeba buď soudní poplatek vracet v plné 

výši u obou případů (tedy zastavení řízení i odmítnutí žaloby), či vracet 
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snížený soudní poplatek, ale opět u obou případů stejně. Popřípadě tyto 

případy rozdělit a dát do oddělených odstavců. A pokud by se už 

v jednom případě měl vracet poplatek snížený a v druhém případě 

nesnížený, tak snížený by měl být poplatek u odmítnutí návrhu, nikoliv 

naopak (jak tomu je v současné době).

Jako důvod pro současné znění zákonodárce ve své důvodové 

zprávě uvádí, že důvodem pro krácení soudního poplatku při zastavení 

řízení je skutečnost, že soud již měl s vedením řízení nějaké náklady. 

Krácení zaplaceného soudního poplatku má tedy sloužit k úhradě těchto 

nákladů. Zároveň má motivovat účastníky ke snaze o mimosoudní 

vyřešení sporu (zřejmě tak, že jim bude vrácen aspoň snížený poplatek). 

K důvodu, proč se u odmítnutí žaloby poplatek nesníží 

zákonodárce neuvádí nic. Zřejmě však vychází z toho, že návrh se 

většinou odmítá pro nedostatek podmínek řízení, přičemž tento 

nedostatek se nepodařilo odstranit. Předpokládá tedy (zřejmě), že soud 

podmínky řízení zkoumá hned na začátku, nemá tedy s návrhem náklady 

(nebo aspoň ne velké).

Tato úvaha však jakkoliv může být správná v civilním soudnictví, 

rozhodně není správná v soudnictví správním. Ustanovení § 46 s. ř. s. 

stanoví důvody, pro které soud řízení odmítne, a sice jestliže „a) soud 

o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo 

nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je 

neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto 

v řízení pokračovat, b) návrh byl podán předčasně nebo opožděně, c) 

návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, d) návrh je podle 

tohoto zákona nepřípustný.“ Nepřípustný je zejména návrh, kde žalobce 

nevyčerpal řádné opravné prostředky ve správním řízení (§ 68 s. ř. s.).

Nejčastějšími důvody pro odmítnutí návrhu jsou přitom důvody 

spadající pod bod b) či d). Avšak, jak o předčasnosti či opožděnosti, tak 

o nepřípustnosti se soud doví teprve ze správního spisu. A tento správní 

spis si musí soud vyžádat od správního orgánu, společně s jejich 
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vyjádřením. A než si tento spis a vyjádření vyžádá, musí odstranit vady 

žaloby… 

Jinými slovy, s návrhy, které jsou ukončeny odmítnutím, má soud 

naprosto stejné administrativní náklady jako se spisy, které končí 

meritorním rozhodnutím. Pokud je tedy soudní poplatek v případech, kde 

je řízení zastaveno, krácen, aby se pokryly náklady soudu, měl by se 

soudní poplatek krátit i tam, kde byl návrh odmítnut. Tím spíš, že se 

může stát, že je podaná žaloba (soudní poplatek je vylepen kolkovými 

známkami na první straně žaloby) a ještě než se tato žaloba dostane 

k příslušnému soudci, je vzata zpět, tudíž prvním úkonem v řízení je 

zastavení řízení. Náklady za tyto návrhy jsou přitom téměř nulové. 

Naproti nákladům za řízení, kdy je návrh odmítnut pro například 

předčasné podání návrhu.

Nehledě na skutečnost, že většina důvodů pro odmítnutí jsou

důvody, o kterých žalobce musel (nebo měl) vědět, že tu jsou – žalobce 

musel (nebo měl) vědět, že podal žalobu proti rozhodnutí, aniž by proti 

tomuto rozhodnutí nejprve podal řádný opravný prostředek, žalobce 

vědomě neodstranil nedostatky žaloby, pro které v řízení nešlo 

pokračovat, a to přes výzvu, aby tyto vady odstranil, žalobce musel 

vědět, že podává žalobu ve věci, ve které už jednou bylo rozhodnuto, atd.

Na druhou stranu, podle § 47 s. ř. s. soud řízení zastaví a) vzal-li 

navrhovatel svůj návrh zpět..., b) prohlásí-li navrhovatel, že byl 

po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen, c) 

stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.“ Minimálně u důvodu 

uvedených pod písmenem b) pak byla žaloba důvodná, přesto však je 

žalobce trestán za podání této důvodné žaloby tím, že je mu krácen 

zaplacený soudní poplatek. Kdežto žalobce, který podal žalobu aniž 

předtím vyčerpal všechny řádné opravné prostředky, dostane zaplacený 

soudní poplatek celý. Tento scénář se mi nezdá být příliš spravedlivý. 

Pokud má být někdo „trestán“ krácením soudního poplatku, rozhodně by 

to neměl být ten, kdo měl důvodný nárok.
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Ještě na téma vracení soudního poplatku, nemohu se nezmínit 

o ustanovení § 10a Z o SOP, ve spojení s § 10 odst. 1, tedy že zaplacený 

soudní poplatek se vrací ve lhůtě 30 dnů a vrací se z účtu soudu.

Je nereálné zařídit, aby všechny zaplacené soudní poplatky šly 

na účet soudu, aby se z tohoto účtu mohly případně časem vrátit. To by 

šlo zabezpečit totiž jen tak, že buď by se zcela zrušily kolkové známky 

a soudní poplatek bylo možné zaplatit pouze bezhotovostně (což by 

ovšem znamenalo omezení práva na soudní ochranu, protože ne každý 

má bankovní účet. A i kdyby ano, ne každý má zřízené internetové 

bankovnictví a přístup na internet) nebo by se kolkové známky prodávaly 

pouze v pokladnách soudů (což by byla jednat přílišná administrativní 

zátěž pro soudy, druhak lze kolkovými známkami platit i u jiných 

institucí než jen u soudů a za třetí, kolky nejsou příjmem soudu). 

Na druhou stranu je také nereálné chtít, aby se vedla evidence, 

které soudní poplatky byly zaplaceny kolkovými známkami a které 

na účet soudu (tato část by sama o sobě reálná byla, taková evidence se 

v současné době již vede), a zároveň se soudní poplatky vracely buď 

z účtu soudu nebo z účtu Ministerstva financí (podle § 163 odst. 4 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a vyhlášky Ministerstva financí č. 

383/2010 Sb., o kolkových známkách, kolkové známky vydává 

a spravuje Ministerstvo financí, lze tedy dovodit, že prostředky za ně 

putují právě na toto Ministerstvo), podle toho, zda byly placeny na účet 

soudu nebo kolkovými známkami, tedy na účet Ministerstva financí.

Tento postup by byl velice pomalý, neefektivní a drahý.

Protože je mi tedy jasné, že změna systému vracení soudních 

poplatků, je-li mým cílem změna k lepšímu, nemůže vést ani přes placení 

soudních poplatků výhradně na účet soudu, ani přes vracení zaplacených 

poplatků a přeplatků z účtů, na které byly placeny, domnívám se, že by 

aspoň mělo dojít k zrušení zákonné lhůty 30 dnů pro vrácení soudních 

poplatků. Nebo ještě lépe, v zájmu zachování legitimního práva

poplatníka, aby mu byly jeho peněžní prostředky vráceny co nejdříve, 

aby lhůta pro vrácení soudního poplatku sice byla, ale aby bylo možno 
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ve výjimečných případech, ideálně se souhlasem předsedy 

či místopředsedy soudu, tento soudní poplatek vrátit i po uplynutí této 

lhůty, a to bez nároku poplatníka na úroky.

Do ustanovení § 10a by mohl být vložen odstavec 3, který by mohl 

znít: „Ve výjimečných případech a se souhlasem předsedy 

či místopředsedy soudu lze soudní poplatek vrátit i po uplynutí lhůty 

pro vrácení zaplaceného soudního poplatku nebo přeplatku stanovené 

v odst. 1. Právo poplatníka na úrok z vratitelného přeplatku podle 

daňového řádu podle odst. 2 v těchto případech nevzniká.“ Zachovalo by 

se tak právo účastníka mít své peníze zpět rychle a zároveň by se myslelo 

na případy, kdy soud skutečně nemá žádné prostředky, ze kterých by 

mohlo soudní poplatky vrátit, a čeká až mu tyto prostředky dojdou 

od Ministerstva spravedlnosti.

Co se týče výzvy k zaplacení soudního poplatku, zde je vše z mého 

pohledu v zásadě v pořádku. Samozřejmě, nic není dokonalé, ale 

nemyslím si, že případné problémy, které v této oblasti vznikají, by 

pomohl vyřešit legislativní zásah. Spíše naopak. Celkově si myslím, 

že zákonodárce by se neměl snažit za každou cenu regulovat vše, 

postihnout každý jednotlivý případ, ale měl by dát soudcům větší 

volnost. Kdysi jsem na semináři z občanského práva slyšela, že občanský 

soudní řád by měl obsahovat jen jedno jediné ustanovení, a to, že soudce 

není (s odpuštěním) hlupák. S tímto názorem se plně ztotožňuji a stejný 

přístup by z mého pohledu prospěl i správnímu soudnictví.

Procesní předpisy by podle mě měly stanovit jen jakýsi rámec, co 

se může a co se nemůže dělat, a hlavně by měly klást důraz 

na rozhodování obdobných případů obdobně, čímž by se zajistila 

rovnost, spravedlnost a ostatně i právní jistota. Zákonu o soudních 

poplatcích by plně postačilo, kdyby stanovil a) základní zásady 

rozhodování (tedy rychle, hospodárně, efektivně, spravedlivě, v souladu 

se zákony a obdobné případy obdobně), b) vznik poplatkové povinnosti, 

b) kdo je poplatník (včetně osvobození), c) vracení přeplatků a za d) 
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sazebník soudních poplatků. Ve zbytku by mohla být dána volná ruka 

soudcům a jejich zdravému selskému rozumu.

5.2. Poplatníci

Co se týče poplatníků, v první řadě je třeba vyřešit otázku 

žalovaných, zda osvobodit všechny žalované ve správním soudnictví 

nebo nechat věci tak, jak jsou.

Jak již bylo řečeno výše, praxe není zcela jednotná, zda by se měly 

soudní poplatky od například profesních komor vybírat či nikoliv. Právě 

tato nejednotnost však ubírá na předvídatelnosti rozhodnutí a právní 

jistotě, je tedy třeba ji vyřešit.

Možnosti jsou v podstatě dvě – buď přidat do ustanovení § 11 

odst. 2 Z o SOP nové písmeno, které by znělo „žalovaný ve správním 

soudnictví,“ a tím osvobodit všechny žalované, nebo všechny žalované 

ve správním soudnictví neosvobozovat, potom by se v zákoně nemuselo 

změnit nic, ale bylo by třeba vydat vyhlášku nebo pokyn Ministerstva 

spravedlnosti, kde by bylo jasně uvedeno, že osvobození podle § 11 

odst. 2 písm. a) a b) je osvobozena pouze Česká republika, státní fondy 

a územní samosprávné celky v přenesené působnosti, nikdo jiný. 

Další problém vidím v části řešící osvobození od placení soudních 

poplatků rozhodnutím soudu, přesněji řečeno v částečné osvobození 

od soudních poplatků.

Hlavní problém nespatřuji ani tak v institutu částečného 

osvobození jako takovém, ale spíše v praktickém užití, a sice, podle čeho 

se bude soudce rozhodovat, kolik si může poplatník dovolit na soudním 

poplatku zaplatit, tedy kde stanovit hranici osvobození. A jak. Nicméně 

s tímto problémem se praxe jistě vyrovná sama. 

S čím se praxe sama ale asi nevyrovná je otázka přezkumu 

myšlenkových pochodů soudce vedoucích k rozhodnutí, proč stanovil 

hranici pro osvobození právě takovou, jakou stanovil. Jak již bylo řečeno, 

soudní řád správní vyžaduje odůvodnění pouze u rozhodnutí, kterým 

soudce přiznává plné osvobození od soudních poplatků, a contrario tedy 
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vyplývá, že částečné osvobození od soudních poplatků odůvodnění 

nepotřebuje.

Popravdě řečeno, moc si nedokáži představit, proč má být 

odůvodněno právě rozhodnutí o úplném osvobození od placení soudních 

poplatků. Snad proto, že primárně je zájem na tom, aby se zcela 

neosvobozovalo, a pakliže soudce uzná za vhodné osvobodit zcela, musí 

toto rozhodnutí být přezkoumatelné (proto odůvodnění), aby bylo možné 

určit, zda tato odchylka od preferovaného stavu byla učiněna a zda byla 

učiněna správně.

Co mi však uniká zcela je, kdo toto posouzení bude dělat 

a za jakých okolností (resp. podle jakých kritérií). A co se stane, pokud 

bude zjištěno, že navrhovatel být kompletně osvobozen neměl.

Zaprvé, je otázka už zda jsou vůbec proti tomuto usnesení 

přípustné opravné prostředky. Kasační stížnost proti usnesení, kterým se 

zamítá žádost o osvobození od soudních poplatků je přípustná. Naproti 

tomu proti rozhodnutí, kterým se osvobození přiznává přípustná není. 

Odvolání nepřichází v úvahu, jelikož rozhodnutí o osvobození či 

neosvobození od poplatků se řídí soudním řádem správním, který 

odvolání nezná. Tudíž usnesení o úplném osvobození od soudních 

poplatků nelze přezkoumat ani odvoláním, ani kasační stížností.

Jediná možnost přezkumu je tedy přezkum podáním ústavní 

stížnosti. Zde je ale problém, že není nikdo, kdo by ústavní stížnost 

podával. Účastník, že mu bylo přiznáno úplné osvobození místo 

částečného? To se zdá vysoce nepravděpodobné. Nicméně by jistě bylo 

velice zajímavé číst argumenty účastníka, kterými by odůvodňoval, jak 

byla pošlapána jeho práva (zejm. právo na soudní ochranu), protože mu

bylo přiznáno úplné osvobození místo částečného.

Co se týče osvobození částečného, zde být za použití argumentu 

a contrario (a dosavadní praxe, která k osvobození účastníka odůvodnění 

nevyžadovala, i když dosud se osvobozovalo pouze zcela) odůvodnění 

nemusí. Nejspíše kvůli tomu, že soud vyhovuje žádosti účastníka 

a osvobozuje ho. Ale, toto osvobození může být i skutečně minimální. 
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A zároveň, toto rozhodnutí nemusí být odůvodněno, tudíž proti němu ani 

nelze podat kasační stížnost (protože fakticky není možno ho 

přezkoumat). Avšak přitom právě zde by přezkum mohl být vhodný, 

zejména aby se zaručilo, že budou všichni účastníci žádající 

o osvobození posuzování podle stejných měřítek.

Shrnu-li předchozí odstavce, současná úprava osvobození 

od placení soudních poplatků by zasloužila další pozornost zákonodárců 

a změnu. Jako nejideálnější řešení vidím vrátit se zpět k úpravě předešlé 

a zároveň zřídit institut placení soudního poplatku na splátky 

ve výjimečných případech. A s velmi omezenou možností soudu 

rozhodnout, že poplatník je od zbylých splátek osvobozen, jak o tomto 

nápadu budu mluvit v další podkapitole.

Pokud by se zákonodárce přesto rozhodl částečné osvobození 

od soudních poplatků v zákoně ponechat, nezbývá mi než doufat 

ve zdravý rozum soudců a to, že i částečné osvobození od placení 

soudních poplatků budou odůvodňovat, přestože nemusí, aby tato 

rozhodnutí byla přezkoumatelná.

5.3. Sazby poplatků

Hned zpočátku této kapitoly je třeba se zabývat otázkou výší 

soudních poplatků jako takovou. Jak již bylo v několikrát v této práci 

řečeno, od 1. 9. 2011 byla zvýšena sazba u všech soudních poplatků. 

Otázkou zůstává, zda byla zvýšena dostatečně či měly by být sazby 

stanoveny ještě výš. Nebo či naopak, soudní poplatky by měly být nižší.

Vzhledem k tomu, že tato práce se zabývá soudními poplatky 

ve správním soudnictví, je namístě otázka, zda by právě zde, ve správním 

soudnictví, měly vůbec soudní poplatky být. Hlavním účelem správního 

soudnictví je poskytování ochrany veřejným subjektivním právům.

Správní soudnictví má za úkol chránit subjekty a jejich veřejná 

subjektivní práva před případnou újmou způsobenou správním úřadem, 

který není k subjektům v pozici rovného s rovným, ale v pozici 

nadřazeného a rozhoduje autoritativně. Právo obracet se na soud 
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na ochranu před nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy je 

zaručeno Listinou, v jejím článku 36 odst. 2.

Správní soudnictví je tedy jakousi pojistkou, že orgány státní právy 

budou rozhodovat zákonně, a že nebudou pošlapávat veřejná subjektivní

práva těch, o jejichž právech autoritativně rozhodují. Zdá se být tedy 

správné, že v případech, kdy tato práva jsou pošlapávána (nebo se tak 

subjekt domnívá) a správní orgán tak zneužívá svého nadřazeného 

postavení, účastník nebude povinen platit soudní poplatek za to, že se 

dovolává nepošlapáváních svých veřejných subjektivních práv. Čistě 

teoreticky vzato by tedy podle mě bylo správné, kdyby se soudní 

poplatky ve správním soudnictví neplatily vůbec.

Nicméně, něco jiného je teorie a něco jiného je praxe. A právní 

normy a systémy musí být konstruovány tak, aby obstály v praxi. 

A v praxi by se bez soudních poplatků systém správního soudnictví 

zhroutil. Zde odkazuji především na regulační funkci soudních poplatků. 

Již dnes jsou správní soudy (a nejen správní) zavaleny mnohdy naprosto 

nesmyslnými žalobami lidí, kteří se soudí (snad) jen pro potěšení z toho, 

že se soudí. Kdyby nebylo třeba platit soudní poplatky, věřím, že by 

takovýchto lidí bylo mnohem víc (dnes to jsou prakticky jen lidé, kteří 

jsou od placení soudních poplatků pro nemajetnost osvobozeni. Nebo 

aspoň byli do průlomových rozhodnutí Městského soudu v Praze a jejich 

potvrzení NSS o neosvobození žalobců, kteří své žaloby podávají zcela 

zjevně šikanózně). Jakkoliv by tedy bylo v teorii absolutní osvobození 

správního soudnictví od placení soudních poplatků správné, v praxi by 

zapříčinilo naprostý chaos a ochromení správní justice.

Teď, když je otázka zda učinit správní soudnictví bezplatné, 

zodpovězena negativně, lze se začít zabývat otázkou, jak vysoké by 

soudní poplatky měly být.

Jen pro připomenutí, v současné době jsou soudní poplatky 

stanoveny přesnými částkami, žaloby jsou rozděleny do několika druhů 

(proti rozhodnutí správního orgánu, ostatní, …), za každý druh se platí 

jiná částka. Kasační stížnost, předběžné opatření i odkladný účinek mají 
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stejnou částku pro všechny druhy žalob. Přesné částky jsou stanoveny 

tak, jak bylo řečeno v kapitole 4.

Zároveň bylo i řečeno, že hlavními funkcemi soudních poplatků je 

funkce úhradová a funkce regulační. Obě tyto funkce soudní poplatky 

zvyšují. Naproti tomu ústavní právo na soudní ochranu soudní poplatky 

snižuje.

Osobně se domnívám, že současné sazby soudních poplatků jsou 

stanoveny příliš vysoko. Tedy alespoň pro fyzické osoby. Naopak 

pro většinu právnických osob jsou stanoveny poplatky nízko, jelikož 

jejich rozpočet je mnohem vyšší. Domnívám se tedy, že by bylo vhodné 

akceptovat jistou úroveň nerovnosti mezi účastníky v zájmu solidarity 

bohatých s chudými. 

V určitých typech řízeních je prakticky vždy jasné, že daný 

navrhovatel má vysoký obrat a tedy i dostatečné množství finančních 

prostředků, mnohem větší množství než průměrná domácnost. Takováto 

řízení jsou například řízení o pokutách udělených podle zákona 

o rozhlasovém a televizním vysílání či daňové věci.

Mám tedy za to, že písm. a) položky 18 bod. 2 Sazebníku by šla 

rozdělit do několika skupin, minimálně dvou. V první skupině by byly 

žaloby proti rozhodnutím o pokutách udělených podle zákona 

o rozhlasovém a televizním vysílání (možná pokutách obecně) 

a rozhodnutím v daňových věcech (zejména dodatečné daňové výměry).

Druhou skupinu by pak tvořily žaloby směřující proti všem ostatním 

rozhodnutím.

Sazby soudních poplatků žalob proti rozhodnutím ze skupiny první 

by pak mohly být stanoveny procentuálně, a to procentem z předmětu 

věci, například 10 %. Takže kdyby se kupříkladu jednalo o pokutu 

ve výši 100.000,- Kč, soudní poplatek by byl 10.000,- Kč. Popřípadě by 

sazby mohly být stanoveny obdobně jako u civilních žalob, jejichž 

předmětem je peněžité plnění, tedy pevně stanoveným základem, který se 

zvyšuje o určitou procentuální částku (viz položka 1 bod 1 Sazebníku). 

Vzhledem k tomu, že takto stanovené soudní poplatky by byly poměrně 
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vysoké, daly by se soudní poplatky za žaloby směřující proti ostatním 

rozhodnutím (tedy druhé skupině) snížit, řekněme na 1.000,- Kč (nebo 

zpět na 2.000,- Kč, tedy do stavu před 1. 9. 2011). Úhradová i regulační 

funkce by byla zachována a vlastně by se i zvýšila rovnost různých 

žalobců, protože náklady na jeden soudní poplatek v poměru k příjmům 

daného subjektu by se procentuálně vyrovnaly.

Zároveň, když už bychom byli ve změnách sazeb soudních 

poplatků, mohla by se zcela zrušit sazba za návrh odkladného účinku 

žalobě. A to ze všech důvodů, které jsem uvedla již v minulé kapitole, 

nemá tedy cenu je zde znova dopodrobna rozebírat.

Také bych zavedla možnost zaplacení soudního poplatku 

na splátky. Samozřejmě, tato možnost by měla být využívána jen 

minimálně, nikoliv na každodenní bázi. Ale přesto si myslím, že by zde 

takováto možnost měla existovat.

Soudní poplatky ve správním soudnictví jsou v dnešní době velmi 

vysoké. Na jednu stranu je to dobře, protože ubude podaných žalob 

a tedy i práce pro zaměstnance soudů a soudce, avšak sníží se možnost 

bránit svá práva u soudu. Celá situace je zhoršená tím, že soudní poplatek 

platí každý z účastníků (i když jsou žalobci manželé) a platí se jeden 

poplatek za každé rozhodnutí, proti kterému daná žaloba směřuje. Když 

se tento fakt napíše na papír, člověk si nemusí vždy zcela uvědomit 

všechny důsledky, proto se pokusím uvést příklad.

Manželé, oba dva asistenti soudce. Čistý plat jednoho z nich je 

necelých 15.000,- Kč, rodinný příjem je tedy řekněme 30.000,- Kč. Bydlí 

v domečku. Developerská firma koupí dva pozemky s domečkem 

sousedícím a chce zde postavit panelák na jednom pozemku 

a kancelářský komplex na druhém pozemku. Jsou jí vydána dvě stavební 

povolení. Manželskému páru se to nelíbí, tak podá odvolání, poté žalobu. 

Žaloby podají oba dva společně, proti oběma rozhodnutím. A protože 

developerská firma chce ihned začít stavět, požádají o přiznání 

odkladného účinku žalobě.
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Z pohledu jednoho žalobce: soudní poplatek za žalobu proti 

rozhodnutí správního orgánu je 3.000,- Kč. Žaloba směřuje proti dvěma 

rozhodnutím, tedy 6.000,- Kč. Soudní poplatek za návrh na přiznání 

odkladného účinku je 1.000,- Kč. Tento odkladný účinek žalobce žádá 

přiznat dvěma rozhodnutím, tedy krát dva, poplatek za odkladný účinek 

žalobě je tudíž 2.000,- Kč. Dohromady 8.000,- Kč. Za jednoho žalobce. 

Za dva žalobce ještě jednou krát dva a celkový soudní poplatek nám 

vyjde na 16.000,- Kč. 

Z rodinného rozpočtu 30.000,- Kč dát v jednom měsíci najednou 

částku 16.000,- Kč je téměř neúnosné (zvlášť, pokud se z rodinného 

rozpočtu musí hradit například hypotéka či jiné vysoké náklady). Ale 

zároveň to není natolik neúnosné, aby mohli být žalobci osvobozeni 

od soudních poplatků. Tedy za předpokladu, že uvažujeme pouze 

o úplném osvobození, nikoliv částečném, které jsem už výše 

nedoporučila.

Řešení této složité situace vidím v možnosti povolení zaplacení 

soudního poplatku na splátky. Tato možnost by pochopitelně nebyla 

pro každého a soudce by o ní musel nejdříve rozhodnout, že ji povoluje, 

ideálně se souhlasem předsedy či místopředsedy soudu. Tento ústupek 

soudu, že splátky povolí, by byl vykompenzován tím, že účastník by 

věděl (byl seznámen s tím), že soud o věci meritorně nerozhodne, dokud 

nebude soudní poplatek zcela zaplacen.

Samozřejmě, nejednalo by se o splátky, jaké si žalobce určí, 

splátky by musel určit taky soudce. A vždy tak, aby soudní poplatek byl 

splacen nejpozději do šesti měsíců od podání žaloby. Proč do šesti 

měsíců? Protože prakticky žádné soudní řízení, pokud není ze zákona 

projednáváno přednostně, v určitých lhůtách27, není rozhodnuto dřív jak 

za šest měsíců (ze zkušenosti vím, že než se žaloba dostane k soudnímu 

úředníkovi s počátečními pokyny soudce, už jen to trvá měsíc až dva, než 

je dodán správní spis, než jsou obeslány osoby zúčastněné…). Tedy by 

                                               
27 Například již zmíněná řízení, kde je žalovanou Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání, či řízení o zajištění nebo vyhoštění.
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nikdo nemohl namítat, že umožněním zaplacení soudního poplatku 

na splátky se soud pouze snaží oddálit rozhodnutí ve věci. 

Zároveň, pokud by někdo chtěl rozhodnout o odkladném účinku 

žaloby či předběžném opatření, musel by poplatky za tyto návrhy zaplatit 

nejpozději do 20 dnů ode dne podání žaloby (popřípadě později, kdyby 

zmizela ze zákona 30ti denní lhůta pro rozhodnutí o těchto návrzích).

Splátky by mohly být schváleny pouze na návrh žalobce (tedy 

žalobce by o splátku musel zažádat). Na jejich povolení by však nebyl 

právní nárok.

Pokud by soudní poplatek nebyl do šesti měsíců zcela splacen, 

řízení by bylo zastaveno a dosud zaplacený soudní poplatek (jeho část)

by byl jako přeplatek na soudním poplatku vrácen žalobci podle 

ustanovení § 10 Z o SOP.

Kdyby byly splátky možné, situace manželského páru z mého 

případu by se značně zjednodušila – společně se žalobou by zaplatili 

4.000,- Kč (za návrhy na přiznání odkladného účinku), zbývalo by 

12.000,- Kč. Další 3 měsíce by mohli platit 4.000,- Kč každý měsíc, 

za čtyři měsíce (měsíc platí za odkladné účinky, tři měsíce za žalobu) by 

tedy měli soudní poplatky splacené.

Ostatně i pro stát a státní rozpočet je umožnění splátek mnohem 

výhodnější než částečné osvobození od jejich placení – když je žalobce 

částečně osvobozen, část soudních poplatků nejde státu vůbec, kdežto 

když jsou mu umožněny splátky, soudní poplatek je zaplacen v plné výši.

Úplné osvobození od placení soudních poplatků by samozřejmě 

zůstalo zachováno a týkalo se lidí, jejichž majetkové poměry nedovolují 

celý soudní poplatek zaplatit ani ve splátkách rozložených do šesti 

měsíců. Pomyslná škála by tedy nebyla úplné placení-částečné 

osvobození-úplné osvobození, ale úplné placení-splátky-úplné 

osvobození.

Jen pro úplnost, tento můj názor jsem konzultovala dokonce 

i s některými soudci Městského soudu v Praze a dokonce se samotným 
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místopředsedou. A i pan místopředseda souhlasil, že takovýto systém by 

byl v praxi možný. Tedy za předpokladu, že by se soud věcí meritorně 

zabýval až po úplném zaplacení soudního poplatku.

Poslední změnu v této oblasti bych pak navrhla v oblasti také už 

několikrát zmiňované, a to v oblasti více žalobců. Pokud se jedná 

o manželé či o spoluvlastníky, a soudní poplatek je tedy placen 

ze společného jmění manželů či spoluvlastnictví, myslím si, že by měli 

platit soudní poplatek společně, nikoliv každý zvlášť.
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6. Závěr

V této diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku soudních 

poplatků ve správním soudnictví. Podařilo se mi postihnout jak minulý, 

tak současný vývoj této problematiky, podařilo se mi popsat, rozebrat 

a zhodnotit současné vývojové trendy a současná úskalí této tématiky.

Při psaní této práce jsem zjistila, že daná problematika je velmi 

roztříštěná a velmi bohatá na různé názory a postoje, a to ještě mnohem 

více, než jsem si zpočátku myslela. Zároveň je však poměrně dosti 

z dohledu hlavního zájmu, jakožto něco technického a neprávního, 

přitom se zde řeší mimo jiné jedno z velmi důležitých ústavních práv, 

a to právo na přístup k soudům.

Celá tato oblast je prodchnutá značnou kolizí teorie a praxe. Teorie, 

tedy jak by věci měly být, jaký by měl být postup v ideálním světě, kde 

prakticky každá svoboda je neomezená a všichni lidé jsou poctiví,

a praxe, která nám ukazuje, že svět není zdaleka tak dokonalý 

a hermeticky uzavřený systém, jak se teorii možná zdá být.

Neuvěřitelně mě uchvátilo, jak postupy, které jsou v praxi běžné, 

jdou kolikrát i naprosto otevřeně proti slovům teorie a naopak, jak 

dokonalý teoreticky vymyšlený model v praxi naprosto ztroskotává a je 

neuplatnitelný.

Při psaní této práce jsem si skutečně uvědomila, že i tak málo 

rozebíraná problematika, jako jsou právě soudní poplatky, je plná 

diametrálně odlišných názorů, přístupů, praxí. Že i tato mnohdy 

opomíjená problematika je velmi, velmi složitá a snad ani celá kniha by 

nedokázala vystihnut všechna úskalí, která skrývá, a to i přesto, že zákon 

o soudních poplatcích je velmi krátký a poměrně stručný.

Také jsem si v této práci ověřila, že skutečně vše souvisí se vším 

a nelze jen hledět na pár ustanovení a ta jen prostě přečíst, je třeba tato 

ustanovení dávat do souvislostí a hlavně, což se bohužel mnohdy neděje, 

za těmito ustanoveními vidět skutečné příběhy, které se mohou odehrávat 

a odehrávají.
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Přes všechna tato zmíněná úskalí a výzvy se mi však podařilo podat 

ucelený obraz především současného stavu problematiky soudních 

poplatků ve správním soudnictví. Podařilo se mi najít celou řadu judikátů 

osvětlujících mnohé sporné body a často též vytvářejících sporné body

jiné.

Danou problematiku jsem rozebírala z více možných úhlů a dávala 

do kontextu s jinými zákonnými ustanoveními, ačkoliv tato ustanovení 

nebyla předmětem mé práce, to vše ve snaze ukázat, jak moc komplexní 

tato problematika je a že jedna změna v zákoně, která zdánlivě nemá se 

soudními poplatky nic společného, může mít nedozírné následky, které si 

nikdo předem neuvědomí. A pokud uvědomí, tak je neřeší.

Zároveň se mi podařilo najít konkrétní a věcná řešení problémů, 

které se mi zdají být nejpalčivější. V této oblasti jsem nejvíce hrdá 

nikoliv na to, že se mi podařilo najít některá řešení, ale že se mi podařilo 

najít řešení, která jsou aplikovatelná v praxi a nejsou tedy snad jen 

teoretickým modelem vytvořeným v ideálních laboratorních podmínkách, 

který se ve skutečném světe zhroutí jako domeček z karet.
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k 1. 1. 1992

[86.] Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem, ve znění účinném k 1. 5. 2012

[87.] Zákon č. 106/1999 Sb., o přístupu k informacím, ve znění 

účinném k 1. 5. 2012

[88.] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

účinném k 1. 5. 2012

[89.] Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění účinném k 1. 5. 2012

[90.] Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění účinném 

k 1. 5. 2012

[91.] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném 

k 1. 5. 2012

[92.] Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném 

k 1. 5. 2012
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[93.] Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném 

k 1. 5. 2012
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Příloha č. 1

Číslo jednací: 11A 175/2010 - 202

U S N E S E N Í

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně 
JUDr. Hany Veberové a soudců Mgr. Marka Bedřicha a JUDr. Jitky 
Hroudové v právní věci žalobce: TEKOSO-STK, spol. s. r. o., se sídlem 
Praha 6, nám. Padlých 20, zastoupeného: Mgr. Magdalena Kubátová, 
advokátka, se sídlem Praha 7, Veverkova 1101/1, proti žalovanému: 
Ministerstvo dopravy, se sídlem Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. 28/2008-150-STK3/14 
ze dne 16. 6. 2009, 

t a k t o :

Návrh žalobce na vrácení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč 
s e  z a m í t á.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, doručenou k Městskému soudu v Praze dne 
14. 8. 2009, domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministerstva 
dopravy, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí 
Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravu a silničního 
hospodářství, ze dne 21. 7. 2008, kterým bylo žalobci odňato oprávnění 
k provozování stanice technické kontroly pro osobní automobily. 
Důvodem tohoto rozhodnutí byly závěry správních úřadů o tom, 
že stanice technické kontroly závažným způsobem porušila povinnost, 
danou jí ustanovením § 48 odst.1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel  na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 8 odst.2 vyhlášky č. 302/2001 Sb., 
o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších 
předpisů.

O věci bylo rozhodnuto dne 12. 2. 2010, proti tomuto rozsudku 
žalobce podal kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud dne 
28. 6. 2010 vyhověl, rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 
12. 2. 2010 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Městský soud v Praze pak 
ve věci znovu rozhodnul dne 8. 3. 2011, i proti tomuto rozsudku podal 
žalobce kasační stížnost, tato však byla rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu zamítnuta dne 8. 7. 2011. Za obě podané kasační stížnosti zaplatil 
žalobce soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč (dohromady tedy 6.000,- Kč).

Dne 4. 5. 2011 žalobce doručil Městskému soudu návrh na vrácení 
soudního poplatku za žalobcem podanou kasační stížnost ve výši 3.000,-. 
Tento návrh žalobce zdůvodnil ustanovením bodu 2. Poznámek 
k Sazebníku soudních poplatků zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích (dále též „Poznámek“), ve znění účinném v době podání 
návrhu.
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Dle názoru žalobce neměl být soudní poplatek za v pořadí druhou 
kasační stížnost vůbec vybírán, jelikož v prvním případě dal Nejvyšší 
správní soud žalobci za pravdu, žalobce byl tedy v případě první kasační 
stížnosti plně úspěšný, vztahuje se tedy na žalobce bod 2. Poznámek a je 
zde důvod pro vrácení soudního poplatku podle ustanovení § 10 odst. 2 
zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

S tímto žalobcovým výkladem se Městský soud v Praze 
neztotožňuje.

Ustanovení bodu 2. Poznámek stanoví, že došlo-li ke zrušení 
rozhodnutí o věci samé v důsledku kasační stížnosti, neplatí poplatek 
za řízení poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

Toto ustanovení se však nevztahuje na řízení o případných dalších 
kasačních stížnostech, jak se domnívá žalobce, ale na původní řízení 
o žalobě, které bylo (původně) ukončeno již zrušeným rozhodnutím. 
Jinými slovy, podá-li žalobce žalobu, zaplatí soudní poplatek, ve věci je 
rozhodnuto a toto rozhodnutí je posléze zrušeno, ustanovení bodu 2. 
Poznámek stanoví, že ve věci má být znovu rozhodnuto, aniž by žalobce 
platil (podruhé) soudní poplatek za podanou žalobu. 

Proti výkladu žalobce lze uvést i samotnou větnou skladbu 
ustanovení, kdy hlavní větou je věta „neplatí poplatek za řízení 
poplatník“, „došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé“ je větou vedlejší 
a spojení „v důsledku kasační stížnosti“ je pouze příslovečným určením 
důvodu stahujícím se k zrušení rozhodnutí o věci samé. Z toho vyplývá, 
že hlavní věta, v níž se o neplacení poplatku jedná, se nevztahuje na 
řízení o kasační stížnosti. Řízení o kasační stížnosti je jen jeden 
z možných důvodů, proč může být rozhodnutí ve věci samé zrušeno.

V neposlední řade je pak výklad žalobce mylný, jelikož řízení 
o kasační stížnosti je podle § 32 ve spojení s § 120 soudního řádu 
správního (dále jen „s.ř.s.) zahájeno dnem dojití kasační stížnosti a končí 
rozhodnutím o kasační stížnosti. Podáním nové kasační stížnosti začíná 
řízení nové, neobživne řízení zahájené kasační stížností minulou. Což je 
i logicky nemožné, jelikož je každá kasační stížnost podána proti jinému 
rozhodnutí, konkrétně v případě žalobce byla první kasační stížnost 
podána proti rozhodnutí ze dne 12. 2. 2010, druhá pak proti rozhodnutí ze 
dne 8. 3. 2011. Řízení o každé z těchto kasačních stížností je tedy 
samostatné, poplatková povinnost podle § 4 odst. 1 písm. d) vzniká 
podáním každé nové kasační stížnosti, nikoliv jen podáním první v řadě 
kasačních stížností.

Poplatková povinnost tak podle § 4 odst. 1 písm. d) vznikla u obou 
ze žalobcem podaných kasačních stížností, soud tedy nepochybil 
ve výběru poplatků za kasační stížnost a není tedy důvodu pro postup 
podle § 10 odst. 2 a vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Pro úplnost soud dodává, že žalobci nelze náhradu za soudní 
poplatky přiznat ani jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s. ř.s., jelikož 
žalobce neměl v konečném pravomocném rozhodnutí ve věci úspěch.

Z těchto výše uvedených důvodů soud návrh žalobce zamítl.
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Poučení: Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná 
(§ 104 odst. 3 písm. b) s.ř.s.).

V Praze dne 12. října 2011

JUDr. Hana Veberová, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Diana Kokešová 



Příloha č. 2

Číslo jednací: 3Af 20/2010 - 99
                                                                                                              

U  S N  E  S E  N  Í

    
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně 

JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana 
Taubera v právní věci žalobce: T. K., zastoupeného JUDr. Evou 
Chlupatou, advokátkou, se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 45, proti 
žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Praha 2, Žitná 12, 
o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 5. 2010, č.j. 666/10-1300-
203299, č.j. 667/10-1300-203299, č.j. 668/10-1300-203299, č.j. 669/10-
1300-203299, č.j. 670/10-1300-203299, č.j. 671/10-1300-203299, č.j. 
672/10-1300-203299, č.j. 673/10-1300-203299, č.j. 674/10-1300-203299, 
č.j. 675/10-1300-203299, č.j. 677/10-1300-203299, č.j. 678/10-1300-
203299, č.j. 679/10-1300-203299, č.j. 680/10-1300-203299, č.j. 682/10-
1300-203299, č.j. 683/10-1300-203299, č.j. 684/10-1300-203299, č.j. 
685/10-1300-203299 a č.j. 686/10-1300-203299, v řízení o kasační stížnosti 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2011, 
č.j. 3 Af 20/2010 – 69,

t a k t o :

Soud vyzývá stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení 
tohoto usnesení zaplatil v kolcích na připojeném tiskopise nebo 
na účet soudu č. 3703-2928021/0710 (VS: 0339002010) doplatek 
soudního poplatku z podané kasační stížnosti ve výši 90.000,- Kč.

O d ů v o d n ě n í

Dnem 1. 9. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 218/2011, kterým byl 
novelizován zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Soudní poplatek 
z podané kasační stížnosti činí dle v současnosti účinné právní úpravy 
5.000,- Kč (položka 19 Sazebníku soudních poplatků) a každé z rozhodnutí 
napadených žalobou je samostatným základem poplatku (§ 6 odst. 9 zákona 
č. 549/1991 Sb.). Soudní poplatek za podání kasační stížnosti v dané věci 
tedy činí celkem 95.000,- Kč, přičemž žalobce dosud zaplatil soudní 
poplatek ve výši 5.000,- Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 14 
zákona č. 549/1991 Sb.).

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, 
bude řízení před soudem zastaveno. Soud však řízení 
nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by 
poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve 
stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí 
osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek 
dosud zaplatit.
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V Praze dne 15. prosince 2011
Mgr. Vladimír Gabriel Navrátil, v. 

r.
vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení:
Aneta Petrlíková

Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od 
soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od 
soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je 

zproštěn povinnosti platit soudní poplatky poplatky zaplacené před rozhodnutím 
o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.



Příloha č. 3

Městský soud v Praze
pracoviště Praha 1, Hybernská 18, PSČ 111 21

Jednací číslo: 9 A 332/2011 - 22

P. S.
místem podnikání 
zast. JUDr. Ludvíkem Ševčíkem, ml.
advokátem
Kobližná 47/19
602 00  Brno 2 – Brno-město

Věc: 
Žalobce: P. S. proti žalované: Česká obchodní inspekce
- žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 12. 2011, sp.zn. 
ČOI 36214/11/2500, č.j. ČOI 111314/11/O100/3000/11/Če/Št

Soud vyzývá žalobce, aby ve lhůtě do 7 dnů od doručení této výzvy 
zaplatil soudní poplatek z podané žaloby, který činí 3.000,- Kč (položka 
18 bod 2 písm. a/ Sazebníku soudních poplatků) a soudní poplatek za 
návrh na přiznání odkladného účinku žalobě, který činí 1.000,- Kč
(položka 20 Sazebníku soudních poplatků), dohromady tedy poplatek 
v celkové výši 4.000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo 
na účet soudu č. 3703-2928021/0710, variabilní symbol: 0933033211.

Shora uvedená věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání 
a rozhodnutí specializovanému senátu 9 A. Složení tohoto senátu i senátů 
zástupčích je dáno rozvrhem práce, do kterého lze nahlédnout u zdejšího 
soudu. 

Podle § 8 odst. 5 s.ř.s. účastník nebo osoba zúčastněná na řízení 
může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. 
Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti 
dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto 
jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být 
zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je 
dovozována.

Poučení: Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě 
žalobkyní zaplacen, bude řízení zastaveno. Soud však 
řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož 
důsledku by žalobkyni mohla vzniknout újma, jestliže 
žalobkyně ve shora stanovené lhůtě sdělí soudu 
okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, 
že bez své viny nemohla soudní poplatek dosud 
zaplatit.

Žalobce, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, 
může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu 
osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud 
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k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou 
žádost zamítne (§ 36 odst. 3 věta prvá a druhá s.ř.s.).

V Praze dne 11. ledna 2012

JUDr. Naděžda Řeháková
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.



Příloha č. 4
1 As 27/2012 – 32

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. 
Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní 
věci žalobkyně: Mgr. I. H., zastoupena JUDr. Ludvíkem Ševčíkem, ml., 
advokátem se sídlem Kobližná 19, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad 
Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, o žalobě proti rozhodnutí 
žalovaného ze dne 21. 7. 2011, čj. KUJI 65110/2011, sp. zn. OOSČ 
208/2011 OOSC/21/ZK, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti 
rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2012, čj. 57 A 106/2011 –
29, o návrhu žalobkyně na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, 

t a k t o :

I. Kasační stížnosti   s e   odkladný účinek   n e p ř i z n á v á .

II. Žalobkyni   s e u k l á d á   zaplatit České republice – Nejvyššímu 
správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1000 Kč za podání návrhu
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně byla rozhodnutím Městského úřadu Třebíč ze dne 
29. 11. 2010, čj. OSČ-Př-452/2010-JI-4, uznána vinnou z přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 22 
odst. 1 písm. e) bodu 1 a písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Přestupku se dopustila tím, že dne 28. 9. 2010 řídila osobní motorové 
vozidlo, aniž byla držitelkou řidičského oprávnění (to pozbyla dne 
20. 7. 2010 v souvislosti s dosažením 12 bodů), a nezastavila před 
železničním přejezdem na příkaz dopravní značky „stůj, dej přednost 
v jízdě“. Žalobkyni byla uložena sankce spočívající v pokutě 25 000 Kč a 
zákazu řízení motorových vozidel po dobu 12 měsíců. Odvolání žalobkyně 
bylo zamítnuto rozhodnutím žalovaného blíže označeným v záhlaví.

Žalobě proti rozhodnutí žalovaného nebyl přiznán odkladný účinek 
(viz usnesení krajského soudu ze dne 14. 9. 2011, čj. 57 A 106/2011 – 17), 
následně byla rozsudkem specifikovaným shora zamítnuta.

Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen 
„stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost, s níž spojila i návrh na přiznání 
odkladného účinku kasační stížnosti. V návrhu uvedla, že rozhodnutím 
správního orgánu je velmi výrazným způsobem omezena. Nenahraditelná 
újma jí je způsobena tím, že řidičské oprávnění potřebuje k výkonu svého 
povolání, a není tak schopna vykonávat svoji práci bez významných obtíží. 
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Přiznání odkladného účinku se dle názoru stěžovatelky nedotkne 
nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a nemůže být ani 
v rozporu s veřejným zájmem, neboť se přestupku nedopustila. 

Stěžovatelka byla Nejvyšším správním soudem přípisem ze dne 
17. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012 – 21, vyzvána, aby ve lhůtě 3 dnů své tvrzení, 
jímž odůvodnila návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, 
náležitě prokázala (tj. aby soudu předložila důkazní prostředky prokazující 
její tvrzení). Soud stěžovatelku poučil, že splnění povinnosti důkazní 
je předpokladem úspěchu návrhu na přiznání odkladného účinku. 
Stěžovatelka na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala, ostatně 
neučinila tak ani ke dni rozhodování o jejím návrhu.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 21. 2. 2012 k návrhu na přiznání 
odkladného účinku uvedl, že stěžovatelka nepodpořila své tvrzení o hrozbě 
nenahraditelné újmy žádným důkazním návrhem. Za této situace má 
žalovaný za to, že nejsou splněny podmínky pro přiznání odkladného 
účinku kasační stížnosti.

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší 
správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení 
§ 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. se užije přiměřeně. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na 
návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný 
účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly 
pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku 
může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým 
veřejným zájmem. Při rozhodování o návrhu na přiznání odkladného 
účinku soud nijak nepředjímá, jaké bude meritorní rozhodnutí ve věci samé.

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že kasační stížnost zásadně 
odkladný účinek nemá. Aby jí mohl takový účinek přiznat, musí stěžovatel 
v prvé řadě dostatečně podrobně a určitě tvrdit, že mu hrozí újma 
nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout 
jiným osobám. Na podporu svých tvrzení musí samozřejmě navrhnout 
provedení patřičných důkazů. Stěžovatelka ve svém návrhu pouze obecně 
uvedla, že řidičské oprávnění potřebuje k výkonu svého povolání a bez 
něho nemůže svoji práci vykonávat bez významnějších obtíží. 
Nespecifikovala však, o jaké povolání se jedná, zda je v zaměstnaneckém 
poměru či vykonává samostatně výdělečnou činnost atd. Stěžovatelka 
je povinna nejen tvrdit, že jí výkonem rozhodnutí vznikne újma, nýbrž též 
svá tvrzení prokázat. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby své 
obecné tvrzení prokázala (obsah navržených důkazních prostředků by 
přitom mohl tvrzení stěžovatelky konkretizovat). Na výzvu soudu 
však stěžovatelka nereagovala. 

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka přes výzvu 
soudu neunesla ani břemeno dostatečně konkretizovaného tvrzení, ani 
nesplnila svoji důkazní povinnost, a tudíž neunesla břemeno důkazní. Proto 
nemohl soud jejímu návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti 
vyhovět a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.
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Podání návrh na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky
20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., 
o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1000 Kč. V 
této souvislosti musel soud zvážit, na základě jaké skutečnosti vzniká 
navrhovateli povinnost tento soudní poplatek zaplatit, zda přímo ze zákona 
podáním návrhu na přiznání odkladného účinku, nebo pravomocným 
rozhodnutím soudu, jímž byla navrhovateli uložena povinnost soudní 
poplatek uhradit. Na posouzení této otázky závisí, zda ve výroku usnesení, 
jímž bylo o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodnuto, má být 
navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek či nikoliv.

Vznik poplatkové povinnosti je v případě poplatků za řízení, mezi 
něž patří i poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační 
stížnosti (viz zařazení položky 20 v sazebníku poplatků), upraven v § 4 odst. 
1 zákona o soudních poplatcích. Toto ustanovení nicméně výslovně 
nestanoví vznik poplatkové povinnosti spojené s návrhem na přiznání 
odkladného účinku. Soud proto musel zvážit, podle kterého ustanovení § 4 
odst. 1 má být stanoven okamžik vzniku poplatkové povinnosti spojené 
s návrhem na přiznání odkladného účinku.

Soud dospěl předně k závěru, že poplatek za podání návrhu na 
přiznání odkladného účinku nelze podřadit pod § 4 odst. 1 písm. d) cit. 
zákona, neboť toto ustanovení se týká toliko poplatku za řízení o kasační 
stížnosti. Byť je přípustnost návrhu na přiznání odkladného účinku vázána 
na podání kasační stížnosti, jedná se o samostatný návrh, do jisté míry 
nezávislý na kasační stížnosti. To je ostatně vyjádřeno již tím, že každý 
z těchto návrhů (tj. kasační stížnost a návrh na přiznání odkladného účinku) 
podléhá dle zákona poplatkové povinnosti samostatně. Nelze odhlédnout 
ani od toho, že dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká 
poplatková povinnost podáním kasační stížnosti (tedy dnem, kdy je kasační 
stížnost podána), kdežto návrh na přiznání odkladného účinku lze podat jak 
současně s kasační stížností, tak kdykoliv poté za řízení o kasační stížnosti. 
Bylo by tedy nelogické, aby den vzniku poplatkové povinnosti za podání 
návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se bez ohledu na to, 
kdy byl tento návrh učiněn, odvíjel od data podání kasační stížnosti. 

Soud musel dále posoudit, zda lze návrh na přiznání odkladného 
účinku kasační stížnosti podřadit pod § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních 
poplatcích a zde užitý pojem „jiný návrh na zahájení řízení“. Dospěl 
k závěru, že návrhem na přiznání odkladného účinku se žádné řízení 
nezahajuje. Jedná se o návrh, který se činí v rámci řízení o kasační stížnosti. 
Jeho důsledkem není zahájení řízení ve smyslu § 32 s. ř. s., nýbrž založení 
povinnosti soudu o tomto procesním návrhu rozhodnout. Pojmem „jiný 
návrh na zahájení řízení“ užitým v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních 
poplatcích je třeba pro účely soudního řízení správního rozumět jen takové 
návrhy, kterými se zahajuje řízení ve věci samé a které zákon neoznačuje 
jako žalobu (§ 32 s. ř. s. ve spojení s § 4 odst. 1 s. ř. s. a contrario). Takovým 
návrhem, který není věcně osvobozen od poplatkové povinnosti, je např. 
návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.
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Nutno zdůraznit, že i dikce samotného zákona o soudních 
poplatcích rozlišuje mezi „jiným návrhem na zahájení řízení ve věcech 
správního soudnictví“ [položka 18 bod 2 přílohy zákona – sazebník 
poplatků, srov. § 4 odst. 1 písm. a)], na straně jedné, a „návrhem na přiznání 
odkladného   účinku ve správním soudnictví“ (položka 20 sazebníku 
poplatků), na straně druhé. I prostým jazykovým výkladem tak lze dospět 
k závěru, že návrh na přiznání odkladného účinku není „jiným návrhem na 
zahájení řízení“ ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních 
poplatcích. 

Za situace, kdy zákon určuje výši soudního poplatku za návrh na 
přiznání odkladného účinku, ovšem vznik poplatkové povinnosti spojené 
s návrhem výslovně neřeší, musel soud tuto mezeru zákona vyplnit 
analogickou aplikací ustanovení, které je institutu odkladného účinku 
nejbližší. Soud se přitom přiklonil k tomu, že na návrh o přiznání 
odkladného účinku je třeba pohlížet jako na návrh nejbližší návrhu na 
vydání předběžného opatření. Oba návrhy, byť se jejich účel a podmínky, za 
nichž lze návrhu vyhovět, samozřejmě liší, mají z hlediska procesního stejný 
režim. Proto by měly podléhat stejnému režimu i z hlediska vzniku 
poplatkové povinnosti. Stejný závěr plyne též ze záměru zákonodárce, na 
který lze usuzovat z důvodové zprávy k novele zákona o soudních 
poplatcích, provedené zákonem č. 218/2011 Sb. (důvodová zpráva ze dne 
9. 2. 2011, tisk PS PČR č. 269/0, dostupná v repozitáři PS PČR na adrese 
www.psp.cz). Podle této důvodové zprávy k položce 20 sazebníku novela 
reaguje na negativní stav, ve kterém bylo předběžné opatření zpoplatněno, 
zatímco na zpoplatnění návrhu na přiznání odkladného účinku ve správním 
soudnictví zákon nepamatoval: „Svým charakterem, účelem a důsledky jsou si oba 
tyto návrhy [na přiznání odkladného účinku a na vydání předběžného 
opatření] podobné a je tedy namístě vedle návrhu na vydání předběžného opatření 
zpoplatnit rovněž návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví.“

Zákon o soudních poplatcích v § 4 odst. 1 písm. h) stanoví, že 
poplatková povinnost za návrh na vydání předběžného opatření vzniká 
uložením povinnosti zaplatit soudní poplatek. Toto pravidlo je třeba per 
analogiam legis vztáhnout i na návrh na přiznání odkladného účinku. 
Znamená to tedy, že povinnost zaplatit soudní poplatek za podání návrhu 
na přiznání odkladného účinku vzniká dnem právní moci rozhodnutí, jímž 
byla navrhovateli uložena povinnost soudní poplatek zaplatit. 

Uvedený výklad je v souladu též se smyslem institutu odkladného 
účinku. Zákon soud jasně zavazuje k bezodkladnému rozhodnutí o návrhu 
(§ 73 odst. 4 s. ř. s.), bez zbytečných průtahů spojených s předchozím 
výběrem soudního poplatku. 

Rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek za podání 
návrhu na přiznání odkladného účinku je součástí výroku rozhodnutí o 
tomto návrhu [srov. text § 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, 
dle něhož se povinnost zaplatit poplatek ukládá v souvislosti s rozhodnutím 
soudu o návrhu na vydání předběžného opatření, resp. návrhu na přiznání 
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odkladného účinku]. Soud tedy nevyzývá navrhovatele k zaplacení soudního 
poplatku po podání návrhu, nýbrž mu uloží (není-li od poplatku 
osvobozen), aby poplatek zaplatil současně s rozhodnutím o tomto návrhu, 
a to bez ohledu na to, zda bylo návrhu vyhověno, nebo zda byl zamítnut 
(srov. Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích a předpisy související. Praha: C. H. 
Beck, 2006, s. 33). To platí samozřejmě za podmínky, že o návrhu bylo 
vůbec rozhodováno, tedy návrh nepozbyl svého smyslu bezodkladným 
rozhodnutím soudu ve věci samé. 

V této souvislosti je vhodné poukázat na důsledky spojené s aplikací 
§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích na návrh na přiznání 
odkladného účinku, které soud při svých úvahách rovněž zohlednil. O 
návrhu na přiznání odkladného účinku soud rozhoduje bez ohledu na to, 
zda byl za podání tohoto návrhu uhrazen soudní poplatek, čímž se 
významně urychluje proces rozhodování o tomto návrhu. Zastavení 
„řízení“ o návrhu na přiznání odkladného účinku na základě § 9 odst. 1 
zákona o soudních poplatcích pro nezaplacení soudního poplatku 
nepřichází do úvahy, neboť toto ustanovení se vztahuje jen na poplatky 
za řízení splatné podáním návrhu. Osvobození od soudních poplatků dle § 
36 odst. 3 s. ř. s. se vztahuje i na soudní poplatek za podání návrhu na 
přiznání odkladného účinku.

V nyní posuzovaném případě stěžovatelka soudní poplatek za 
podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti uhradila 
v plné výši ještě před rozhodnutím soudu o tomto návrhu. Přesto jí však 
soud musel ve výroku II. tohoto usnesení uložit povinnost uhradit soudní 
poplatek za podání uvedeného návrhu, neboť teprve dnem nabytí právní 
moci tohoto usnesení vznikne stěžovatelce povinnost soudní poplatek 
uhradit. Částka, která byla stěžovatelkou v souvislosti s návrhem na přiznání 
odkladného účinku kasační stížnosti uhrazena, bude po nabytí právní moci 
tohoto usnesení použita na úhradu poplatkové povinnosti za podání návrhu 
na přiznání odkladného účinku. Byť tedy soud stěžovatelce uložil povinnost 
zaplatit soudní poplatek ve výši 1000 Kč, není stěžovatelka povinna soudu 
nic dalšího hradit, neboť tato částka byla na účet soudu připsána již dne 22. 
2. 2012. 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   n e j s o u   opravné prostředky 
přípustné.

V Brně dne 29. února 2012
JUDr. Josef Baxa v. r.

Za správnost vyhotovení:                                              předseda senátu
Andrea Sperátová
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http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonxxkzdonfpxa33qnrqxi23z&conversationId=2162511


Resumé
Cílem mé diplomové práce je zhodnotit současný stav systému 

soudních poplatků ve správním soudnictví, nalézt nejčastější problémy, 

které vznikají při aplikaci současné právní úpravy, a přehledně 

poskytnout řešení těchto problémů. Důvodem ke zpracování tohoto 

tématu je zejména skutečnost, že toto téma nebylo z pohledu aplikační 

praxe nikdy komplexně zpracováno.

Tato diplomová práce se skládá ze šesti kapitol. První kapitola je 

úvodní, základní pojmy pak rozebírám v kapitole druhé. Třetí kapitola je 

zaměřená na historický přehled systému soudních poplatků ve správním 

soudnictví, na jeho vývoj. Těžištěm práce pak je kapitola čtvrtá, kde 

rozebírám současný systém soudních poplatků ve správním soudnictví 

a úskalí vznikající při jeho aplikaci v praxi. V páté kapitole pak 

představuji své nápady na řešení některých problémů, rozebíraných 

v kapitole předešlé, tedy čtvrté.

Výsledky mé práce jsou pak shrnuté v kapitole závěrečné, tedy 

kapitole šesté. Cíl zhodnocení současného stavu systému soudních 

poplatků ve správním soudnictví, nalezení nejčastějších problémů a jejich 

řešení, považuji za splněný. Zároveň docházím k závěru a poučení,

že celá problematika je mnohem provázanější a komplexnější, než se 

na první pohled zdálo. 

Abstract
The purpose of my thesis is to analyze the current system of court 

fees in regards to administrative justice. The goal of this work is to find 

difficulties that occur within its application and to provide an easy 

well-arranged outlook on answers to these difficulties. The inspiration for 

the nature of this analysis is the fact that no such work has been focused 

on these issues and the application methods. 

My thesis itself is composed of six separate chapters with each 

chapter corresponding to an ideal or aspect of administrative justice. The 



first chapter is wholly introductory in nature, while the second chapter 

covers basic terminology associated with this process. While the third 

chapter deals with the historical elements and evolutionary process of the 

system of court fees in administrative justice. Composing the main body 

of my thesis or fourth chapter in this selection, is my analysis of the 

current legal system of court fees in administrative justice and the main 

difficulties associated within its application. Chapter five consists 

predominantly of my personal reflections and my notions as to how the 

system may be improved. 

In the final chapter six, I formulate my conclusions as to the 

purpose of analyzing the current system of court fees in administrative 

justice. Thru outlining this process and providing a concise and thorough 

analysis of the system itself I have come to a far more intimate 

understanding of the principles and governing ideals associated with the 

system of court fees in administrative justice and thus feel more prepared 

to face the challenges of the future.
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