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Abstrakt v rodném jazyce 

 

  Předmětem rigorózní práce je problematika nákladů civilního 

řízení, zejména soudní rozhodování o náhradě těchto nákladů. Oblast 

náhrady nákladů řízení je nezaslouženě přehlížena, protože ve sporech 

jde především o meritum věci a náhrada nákladů řízení, přestože je 

součástí většiny rozhodování sporů, je pouze vedlejší záležitost. 

Cílem této práce je podrobně analyzovat institut nákladů soudního 

řízení, práce se zabývá i zakotvením této instituce v právním řádu ČR a v 

zahraničí, jejím použití v praxi a problémy, které ve vztahu k nákladům 

soudního řízení vyvstávají.  

 

Abstract 

 

The subject matter of this rigorous thesis consists in the issues of 

the costs of civil proceedings, particularly the judicial  decision-making 

about reimbursement of these costs.  The sphere of the reimbursement 

of the costs of proceeding is undeservedly ignored, as the disputes are 

mainly focused on the core of a case, and the reimbursement of the 

costs, though it is also the part of most decisions of disputes, has only 

marginal significance.  

The aim of this thesis is to analyse in detail the institute of the 

costs of the proceedings at law, and it also deals with the protection of 

this institute by the legal code in the Czech Republic as well as abroad, its 

application in practice, and with the problems arising in connection with 

the costs of the proceedings at law.  
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Summary 

 During their life and existence, natural entities and corporate 

bodies enter a number of private legal relationships. Most of them are 

implemented without problems, however some  of them, legal conflicts 

may arise, and the parties are not able to settle them themselves or 

through a third person, e.g. a mediator. Some conflicts cannot be 

settled in this way either due to their character or the irreconcilable 

attitudes of the parties. Therefore, the legal code must ensure the 

mechanism of protection for violated or threatened subjective private 

rights, for which the civil procedure is an eligible instrument for finding 

an objective resolution of conflict situations in private legal 

relationships. The resolution of such disputes always incurs some costs, 

and the state spends considerable amounts of money on creating and 

maintaining the judicial system as far as its material and personnel 

aspects are concerned.   Every individual dispute also incurs some costs, 

and the amounts paid in immediate connection with such legal suits 

have the nature of the costs of the proceedings at law.   The costs of 

the proceedings particularly comprise the court fee, the reimbursement 

for presenting the case, costs in cash of the beneficiary, costs in cash of 

the lawyer, costs of evidence, etc. In the course of the proceedings, the 

costs are paid by the parties to the process or by the state, as the case 

may be, where the payment of the costs is governed by the principle of 

interest. This means that the costs of the proceedings are paid by each 

separately, i.e. the party in the interest of which the costs have 

originated. Nevertheless, this is not a final state. The party to 

proceeding, which has lost the action, is meant, as a matter of principle, 

to cover the expenses of the party which has won the action, or it will 

be obliged to cover the expenses paid by the state.  Deciding on the 
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reimbursement of these costs is an integral part of the court’s decision. 

Legislative modification of this institute is given in Part 3, Chapter 3 of 

Act no. 99/1963 Coll. – The Code of Civil Procedure, as amended. The 

problems connected with reimbursement of the costs of proceedings 

and deciding on them is a sphere which is very interesting and topical 

but, in spite of that, often neglected. As the final distribution of costs 

depends, in principal, on the final decision in the given case as such, the 

decision on awarding the costs of the proceedings or not has to some 

extent a preventive role, i.e. to discourage parties from starting legal 

disputes for no reason, but urge them to agree on out-of-court 

settlement.    

 The subject matter of this rigorous thesis consists in the issues of 

the costs of civil proceedings, particularly the court’s decisions on 

reimbursement of these costs.  The sphere of reimbursement of the 

costs of proceedings is undeservedly ignored, as disputes are primarily 

focused on the core of a case, and reimbursement of the costs, though 

it is part of most decisions on disputes, has just marginal significance.  

At present, we can see a trend where the plaintiff files a suit not for the 

principal sum, but for the amount to be awarded to it on the basis of 

reimbursement of the costs of the proceedings connected with the 

lawyer pleading the case, which is several times larger than the amount 

receivable.  I consider as undesirable and socially harmful the situation, 

where the plaintiff does not initiate proceedings due to alleged 

violation of its legal sphere, but due to reimbursement of the costs of 

the proceedings. I consider undesirable and socially harmful. However, 

it is primarily the role of the legislator to prevent such conditions, and 

similarly, the application practice should make such effort too, which is 

the purpose of the submitted rigorous thesis.   
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I. Úvod 

 

Soudní řízení je vždy spojeno s výdaji různé povahy, a to jak s 

obecnými, které nese stát, tak zvláštními, které nesou účastníci řízení. 

Rozhodování o nákladech soudního řízení není jen nepodstatnou součástí 

meritorního rozhodování, neboť může výrazným způsobem zasáhnout do 

vlastnického práva účastníka, a proto je nutné toto rozhodování chápat 

jako integrální součást soudního řízení jako celku. 

Důvodem, proč jsem si vybrala za téma rigorózní práce náklady 

soudního řízení, je zejména ta skutečnost, že jsem v rámci své praxe 

civilní soudkyně na okresním soudě zjistila, že rozhodování o náhradě 

nákladů řízení, zejména o odměně advokáta, je v některých případech 

nespravedlivé a ocitá se tak v rozporu s účelem občanského soudního 

řádu, t.j.  aby postupem soudu byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a 

oprávněných zájmů účastníků. Nepochybuji o tom, že dlužník, který 

řádně a včas neplní své závazky, má nést přiměřené následky svého 

jednání, mezi něž patří i povinnost nahradit věřiteli účelně vynaložené 

náklady, které byly spojeny s vymáháním konkrétní pohledávky. Tato 

povinnost však nesmí sloužit k obohacování věřitele či jeho zástupce na 

úkor dlužníka.  

Literatury zabývající se problematikou nákladů soudního řízení je 

málo. Komplexně se tímto institutem zabývá vysokoškolská učebnice 

“Civilní právo procesní” sepsaná Prof. JUDr. Alenou Winterovou, CSc. a 

kolektivem. Pomineme-li vydané komentáře k občanskému soudnímu 

řádu či k exekučnímu řádu a judikaturu, k problematice nákladů soudního 

řízení bylo za posledních deset let napsáno pár odborných článků (např. 

Odměna za právní zastupování, L. Michna, či Ještě k nákladům řízení, J. 
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Štraus publikované v Právních rozhledech), přičemž některé z nich jsou 

pouhými deklaracemi stávající právní úpravy, aniž by přinášely nové 

podněty. 

I z důvodu nedostatku komplexnosti zpracování problematiky 

nákladů řízení jsem si vybrala toto téma jako téma rigorózní práce. 

Cílem této práce je tak především podrobně analyzovat institut 

nákladů soudního řízení, práce se zabývá i zakotvením této instituce v 

právním řádu ČR, jejím použitím v praxi a problémy, které ve vztahu k 

nákladům soudního řízení vyvstávají.  

Teoretická část této práce klade zejména důraz na úpravu nákladů 

řízení v občanském soudním řádu a exekučním řádu. Vedle teoretické 

stránky věci se tato práce zabývá i praktickou stránkou, tj. konkrétním 

průběhem samotného rozhodování o nákladech řízení na okresních 

soudech, s důrazem na praxi zavedenou na Okresním soudu v Teplicích. 

V rámci ucelenosti výkladu se práce zabývá též zahraničními 

úpravami nákladů civilního řízení se zaměřením na právní řády Slovenska, 

Německa, Rakouska, Polska, Francie a EU a porovnání jejich právních 

úprav s úpravou nákladů soudního řízení v České republice. 

Závěrečná kapitola shrnuje problematiku nákladů řízení a dává 

určitá doporučení ve vztahu k možné budoucí úpravě nákladů soudního 

řízení, přesto, že změna provedená ústavním soudem (v práci zmiňovaná 

vyhláška č. 484/2000 Sb. a její novela provedená vyhláškou č. 64/2012 

Sb. byla Nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ke dni 7.5.2013 

zrušena) a novela vyhlášky č. 330/2001 Sb., provedená vyhláškou č. 

63/2012 Sb. se významně dotýkají úpravy odměn advokátů za 

zastupování účastníků řízení a rovněž se dotýkají odměn soudních 

exekutorů souvisejících s výkonem exekuční činnosti.  

 



13 

 

 

II. Historie úpravy nákladů řízení v českém právu 

 

Právní úprava nákladů souvisejících s probíhajícím (proběhlým) 

civilním řízením byla tradiční součástí předpisů upravujících procesní 

právo.  

Základy civilního procesu byly položeny již ve starověkém Římě, 

kdy se v Justiniánových kodifikacích zachovaly informace o existenci 

soudních poplatků, které v podstatě tvořily náklady sporu. K úhradě 

těchto nákladů se odsuzovala strana, která ve sporu prohrála.1  

Na našem území můžeme o počátcích procesního práva hovořit od 

období středověku. Každá ze stran sporu musela vynaložit náklady nutné 

k účasti na soudním sporu, ale k žádným náhradám nedocházelo.2  Účast 

a úspěch ve sporu byly v té době otázkou osobní cti. Ve vývoji procesního 

práva na našem území se stalo přelomovým vydání Obecného soudního 

řádu č. 13/1781 Sb. z. s. 3 Šlo o první moderní zákoník, který upravoval 

jen sporné řízení a byl založen na zásadách dispoziční a projednací, a to 

včetně nákladů řízení.4  Na něj pak navazoval Západohaličský soudní řád z 

roku 1796 č. 320 Sb. z. s., který však neplatil v českých zemích.5 Z 

historického hlediska bylo pro vývoj civilního procesu u nás 

pravděpodobně nejdůležitější přijetí série zákonů v letech 1895 a 1896. 

Stěžejním předpisem byl zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v 

občanských rozepřích právních (c.ř.s. - civilní řád soudní), který upravoval 

                                                 
1
  Schelleová I. Český civilní proces. 1. vyd. Praha: Linde Praha a. s., 1997, s. 53  

2
  Malý K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vyd. Praha: Linde Praha a. 

s., 2003, s. 46 
3
  Hora, Václav. Československé civilní právo procesní. díl 1. Praha: Wolters kluwer ČR, a. s., 2010, s. 12 

4
  Kindl, V. Všeobecný soudní řád Josefa II. a jeho knižní listy z let 1781/8. Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica 1/2010, Nakladatelství Karolinum, Praha 2010, s. 177 
5  

Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 538 
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i náklady řízení.6 Otázka nákladů řízení byla rozdělena do 3 titulů, kterými 

byly pátý titul o nákladech na rozepři, šestý titul o dání jistoty a titul 

sedmý o právu chudých, které všechny dohromady tvořily 34 paragrafů. 

Nacházíme zde stejné nebo velmi podobné právní instituty jako v 

současné právní úpravě. Tak například ustanovení § 40 c.ř.s. obsahuje 

úpravu placení nákladů podle zásady zájmové, tedy že každá strana má 

nejprve sama zapraviti náklady svými procesními úkony vzniklé. 

Ustanovení § 41 c.ř.s. upravuje náhradu nákladů řízení tak, že strana v 

právní rozepři úplně podlehlá jest povinna nahraditi svému odpůrci i 

vedlejšímu intervenientovi k tomuto přistoupilému všechny náklady 

vedením rozepře způsobené, k účelnému domáhání nebo bránění práva 

potřebné. Rozsáhle bylo také upraveno rozhodování o nákladech řízení, a 

to v ustanoveních § 52 až § 55 c.ř.s. Šestý titul zákona o dání jistoty se 

zabýval situací, kdy žalobcem byl cizí státní příslušník. V takovém případě 

byl žalobce povinen složit jistotu na náklady rozepře, pokud něco jiného 

nebylo dohodnuto mezinárodní smlouvou. Jistota měla být složena 

především způsobem, který si strany domluvily, pokud se tak nestalo, tak 

v hotovosti. Poslední sedmý titul spadající do oblasti nákladů řízení byl 

nazván právo chudých a měl stranám opravdu chudým umožnit a 

usnadnit dosažení ochrany jejich subjektivních práv.7  Právo chudých 

mohlo být uznáno pouze na návrh učiněný písemně nebo ústně do 

protokolu podaného u soudu první instance. Právo chudých obsahovalo 

zatímní osvobození od kolků a jiných státních poplatků, osvobození od 

povinnosti složit jistotu za náklady na rozepři, při povinném zastoupení 

advokátem právo strany žádat, aby jí byl bezplatně přidělen.8  Institut 

                                                 
6
  Jánošíková P., Knoll V., Rundová A. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a 

   nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2005, s. 150 
7  

Československé civilní právo procesní. díl 2. Praha: Wolters kluwer ČR, a. s., 2010, s. 91 
8 

 více § 64 zák. č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 
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osvobození od soudních poplatků byl tedy upraven v jeho ustanovení 

§63, kde bylo stanoveno, že "straně, která se bez zkrácení nutné výživy 

pro sebe a svou rodinu nemůže zapraviti náklady sporu, buď na návrh 

povoleno právo chudých, jestliže zamýšlené domáhání se nebo bránění 

práva poskytuje dostatečnou vyhlídku na úspěch a nejeví se svévolným. 

Domáhání se práva je pokládati také tehdy za svévolné, jestliže by strana, 

která nežádá o právo chudých, se zřetelem k vyhlídkám na vymožení 

nároku upustila od vedení sporu nebo by uplatňovala jen část nároku". V 

žádosti o propůjčení práva chudých bylo nutné označit spor, pro který 

mělo být právo chudých povoleno. K žádosti se připojovalo také úřední 

vysvědčení o osobních poměrech strany, které mělo být toto právo 

chudých "propůjčeno", a dále tzv. "místopřísežné seznání strany" o 

majetkových a sociálních poměrech. Soud o povolení práva chudých 

rozhodoval bez ústního jednání, když měl za povinnost si před tímto 

rozhodnutím opatřit "z úřední moci potřebná vysvětlení". Povolením 

práva chudých obdržela dotčená strana pro určitý spor mj. zatímní 

osvobození od kolků a jiných státních poplatků, které by jinak byla 

povinna zaplatit z důvodu zaktivizování sporu a osvobození od povinnosti 

složit jistotu za náklady sporu. O tom, zda by měl být tzv. chudé straně 

zřízen advokát, rozhodoval týž soud, jemuž náleželo právo rozhodovat o 

povolení práva chudých. Civilní řád soudní dále ve svém ustanovení § 66 

mj. stanovil, že "Jeví-li se to podle stavu případu potřebným, může býti 

straně na její návrh zřízen advokát také tehdy, není-li zákonem 

zastupování advokátem předepsáno".     

       Civilní řád soudní neobsahoval obecnou úpravu záloh na náklady 

dokazování, jak ji známe z § 141 odst. 1 současného občanského 

soudního řádu, natož ještě širší obecnou úpravu zálohování nákladů 

procesních úkonů, jež byla obsažena v § 128 o. s. ř. z roku 1950. Přesto 



16 

 

pokrýval všechny náklady dokazování, jež lze považovat za podstatné. 

Nejpodrobněji bylo zálohování nákladů důkazů regulováno v § 332, jenž 

se týkal svědecké výpovědi. 

       Ustanovení § 332 c.ř.s. umožňovalo soudu, aby dokazovateli uložil 

povinnost v určené lhůtě zálohově složit částku určenou k úhradě výdajů, 

které vzniknou výslechem svědka. Pokud záloha nebyla složena včas, bylo 

možno od obeslání svědka upustit a v řízení pokračovat, nepřihlížeje k 

tomu, že důkaz nebyl proveden. Tato lhůta měla prekluzivní povahu, 

takže posléze bylo možno svědka vyslechnout pouze tehdy, jestliže se tím 

řízení neprotáhlo (§ 279 c.ř.s.). Usnesení o pokračování v řízení, jakož i o 

lhůtě ke složení zálohy nebylo možno napadnout opravným prostředkem 

(§ 349 c.ř.s.). 

        Nepřijatelným dopadům povinnosti zálohovat uvedené náklady se 

čelilo pomocí přiznání práva chudých (§ 63 a násl. c. ř. s.). Strana, které 

bylo přiznáno právo chudých, v souladu s § 64 odst. 1 bodem 5. c.ř.s. byla 

dočasně osvobozena mj. od povinnosti zapravit poplatky svědků a znalců. 

Chudinské právo mohlo být povoleno tomu, kdo by bez zkrácení nutné 

výživy potřebné pro sebe a svou rodinu nemohl náklady na vedení 

rozepře zapravit (viz. shora). V civilním řádu soudním tak nacházíme 

pravidla, která ve svém základu přetrvávají až do současné právní úpravy. 

Vývoj úpravy soudního řízení pokračoval po politických změnách, k 

nimž došlo v roce 1948, přijetím zákona č. 142/1950 Sb. ze dne 25. října 

1950, o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád). Tento 

předpis upravoval oblast nákladů řízení téměř shodně jako současný 

občanský soudní řád z roku 1963. Úprava byla obsažena v části první, 

hlavě čtvrté, dílu sedmém a obsahovala 20 paragrafů. Tento zákon 

upravoval jak povinnost platit náklady řízení, tak i povinnost jejich 
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náhrady a dále i úpravu týkající se rozhodování o osvobození od soudních 

poplatků a záloh. 

V období 1949-1963 mohlo dojít k osvobození od soudních 

poplatků toliko ve výjimečných a sociálně vypjatých situacích účastníka a 

za účelem zajištění podkladů pro rozhodnutí bylo nutno soustředit 

potřebné informace, které by co nejvěrohodněji vypovídaly o celkových 

sociálních a majetkových poměrech žadatele. V některých rozhodnutích 

byl obsažený požadavek, aby soudy posuzovaly "třídní hledisko" u toho 

kterého žadatele; především v porevolučním období tedy osvobození 

účastníků - představitelů tzv. "bývalé buržoazie" - bylo právě pro jejich 

"třídní původ" de facto vyloučeno. 

Občanský soudní řád z roku 1950 reguloval problematiku záloh v § 

128. Toto ustanovení však mělo širší dopad než současný § 141 odst. 1 

o.s.ř., neboť se vztahovalo nejen na náklady dokazování, ale vůbec na 

jakékoli úkony vyžadující si náklady (náklady svědků a znalců, náklady 

opatrovníka, cestovní výlohy a diety soudních osob za úkony mimo soud, 

náklady spojené s úschovou věcí, náklady dražby, náklady spojené s 

inzercí vyhlášek). Podle původního znění § 128 odst. 1 mohl soud uložit 

složení zálohy účastníkovi, v jehož zájmu nařídil z úřední povinnosti úkon 

vyžadující náklady, anebo účastníkovi, jehož procesní úkon dal k 

nákladům podnět. Zákon č. 46/1959 Sb. místo slov „může uložit“ nově 

použil slovo „uloží“, čímž měla být soudu odňata možnost úvahy, zda 

rozhodne o povinnosti ke složení zálohy, či nikoli; dle důvodové zprávy 

praxe v tomto duchu stejně již postupovala. Povinnost složit zálohu se 

ukládala usnesením, proti němuž nebyla podle § 192 písm. i) stížnost – 

tehdejší řádný opravný prostředek proti usnesení – přípustná. Situace, 

kdy účastník nemohl pro své majetkové poměry zálohu zaplatit, byla 

řešena ustanovením § 140, upravujícím osvobození od soudních poplatků 
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a záloh. Rozlišení soudních poplatků a záloh nebylo pouze otázkou 

terminologickou, ale skutečně koncepční: osvobození od soudních 

poplatků a osvobození od záloh bylo na sobě nezávislé, takže soud mohl 

povolit i jenom osvobození od záloh – zcela nebo zčásti – bez osvobození 

od soudních poplatků (§ 140 odst. 2), a stejně tak bylo možno od záloh 

osvobodit účastníka, který byl již ze zákona osvobozen od soudního 

poplatku. Pojem „záloha“ v citovaném ustanovení představoval 

legislativní zkratku, pod kterou se zahrnovaly jak zálohy ve smyslu § 128, 

tak i jiné výdaje na soudní úkony. 

       Mezi osvobozením od soudního poplatku a otázkou, zda lze účastníku 

uložit povinnost složit zálohu, tedy neexistovala přímá vazba. Nebylo 

rozhodné, zda účastník splňoval či nesplňoval předpoklady pro 

osvobození od soudního poplatku, nebo zda od něj byl či nebyl 

osvobozen, ale jedině to, zda jej soud usnesením podle § 140 osvobodil 

od záloh. Jak dovozovala praxe, usnesení o osvobození od záloh muselo 

být výslovné; nestačilo se s touto otázkou pouze vypořádat v důvodech 

rozhodnutí.  

       Osvobození od záloh – a stejně tak i osvobození od soudního 

poplatku – bylo možno přiznat, jestliže účastník nemohl nést tyto náklady 

(tj. zálohy nebo soudní poplatek podle toho, o čem se rozhodovalo) bez 

ohrožení potřebné výživy vlastní nebo výživy osob, kterým má podle 

zákona poskytovat úhradu na osobní potřeby. Na rozdíl od úpravy 

chudinského práva v civilním řádu soudním bylo osvobození možno 

přiznat též právnické osobě nebo úředně ustanovenému orgánu pro 

správu majetkové podstaty, jestliže potřebnou úhradu nebylo možno 

opatřit z prostředků právnické osoby nebo z majetkové podstaty, 

zastupované úředně ustanoveným orgánem. 
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       Původní znění § 141 odst. 1 současného občanského soudního řádu 

stanovovalo, že soud může uložit účastníku, u něhož nejsou splněny 

podmínky pro osvobození od soudních poplatků, aby složil zálohu na 

náklady důkazu, který navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím 

uvedených nebo v jeho zájmu. Zálohy se tedy týkaly již jenom nákladů 

důkazů, a nikoli též nákladů vyvolaných jinými procesními úkony, jako 

tomu bylo podle § 128 o. s. ř. z roku 1950. Institut osvobození od záloh 

občanský soudní řád v roce 1963 nepřevzal; v § 138 upravoval – a dosud 

bez jakékoli legislativní změny upravuje – toliko osvobození od soudního 

poplatku.9 

       Z porovnání původního znění § 141 odst. 1 o.s.ř. z roku 1963 s § 128 

odst. 1 o.s.ř. z roku 1950 dále vyplývá, že došlo ke změně ohledně otázky, 

zda soud může či musí uložit povinnost složit zálohu, jsou-li splněny 

všechny k tomu nezbytné předpoklady. Občanský soudní řád z roku 1950 

v původním znění předpokládal, že soud může zálohování nákladů uložit, 

po novele z roku 1959 už žádný prostor pro uvážení nenechával. 

Občanský soudní řád se v roce 1963 opět vrátil k formulaci, dle níž soud 

(předseda senátu) „může uložit“ povinnost složit zálohu na náklady 

důkazu. Novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. s účinností od 

1.7.2009 se situace změnila, neboť zákon dává předsedovi senátu 

povinnost uložit účastníku, který není osvobozen od soudních poplatků, 

povinnost složit zálohu podle předpokládané výše nákladů důkazu, který 

účastník navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených 

nebo v jeho zájmu. 

 

 

 

                                                 
9  

Pavel Vrcha, ASPI - Původní nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: LIT22475CZ 



20 

 

III. Náklady řízení 
 

1. Pojem nákladů řízení 

Náklady, které jsou nezbytné pro soudnictví, tzv. obecné náklady, 

nese stát a jsou součástí státního rozpočtu (např. náklady na provoz 

soudních budov a na platy pracovníků soudu), kdy stát takto zabezpečuje 

výkon soudnictví jako naplnění práva jednotlivců na soudní ochranu. 

Každé jednotlivé řízení je však spojeno i s dalšími náklady, tzv. zvláštní 

náklady, které stát nenese a které jsou nuceni vynaložit účastníci řízení 

(např. soudní poplatek, hotové výdaje, odměna advokáta) a další osoby 

zúčastněné na řízení (např. náklady spojené s pořízením důkazů). Je 

nutné však odlišovat placení a hrazení těchto zvláštních nákladů, neboť 

výdaje mohou být tomu, kdo je vynaložil, podle výsledku řízení 

nahrazeny. 

Náklady řízení plní funkci preventivní (právní úprava nákladů řízení 

by měla působit proti zneužívání soudního řízení) a sankční (povinnost 

účastníka, který v řízení nebyl úspěšný, nahradit náklady řízení, které 

protistraně vzniknou). Náklady musí být také přiměřené, aby mohlo být 

každému zajištěno právo na soudní ochranu, t.j.  aby soudní ochrana byla 

dostupná pro každého, což je vyřešeno institutem osvobození od 

soudního poplatku. 

         Občanský soudní řád, pokud jde o náklady řízení, vymezuje jednak 

jejich druhy, tedy jakési kvalifikované kategorie výdajů vynaložené na 

řízení jeho účastníky a dalšími osobami, dále upravuje pravidla pro 

placení nákladů, tedy vlastní financování procesu, pravidla pro náhradu 

těchto nákladů a pravidla pro rozhodování o nich. Náklady řízení jsou v 

občanském soudním řádu upraveny v Hlavě třetí Části třetí, konkrétně v 

ustanoveních § 137 – 151 (§ 151a byl k 1.1.2014 zrušen). 
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2. Druhy nákladů řízení 

 

Druhy nákladů řízení jsou vyjmenovány v občanském soudním řádu 

demonstrativním výčtem v § 137 a jsou jimi hotové výdaje účastníků a 

jejich zástupců, soudní poplatek, ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců, 

náklady důkazů, odměna notáře a správce pozůstalosti, tlumočné a 

znalečné, náhrada za daň z přidané hodnoty, odměna za zastupování a 

odměna pro mediátora podle zákona o mediaci. Dalším druhem může být 

odměna správce konkurzní podstaty či insolvenčního správce. 

Do nákladů řízení, ať uvedených v § 137 nebo zde 

nevyjmenovaných, patří pouze takové náklady, jejichž vynaložení je 

spojeno s řízením; nelze proto do nich zahrnovat náklady vynaložené se 

zasláním stejnopisu žaloby žalovanému nebo návrhu na zahájení řízení 

ostatním účastníkům podle § 79 odst. 3 věty druhé o.s.ř., náklady 

spojené s předžalobními upomínkami, náklady vzniklé při pokusu o 

mimosoudní vyřešení sporu, včetně mimosoudního smírčího nebo 

mediačního jednání, apod. 10 

 

2.1. Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců 

 

Hotové výdaje zahrnují poštovné, jízdné, stravné, nocležné, výdaje 

průvodce, tj. jeho nutná vydání a ušlý výdělek, a soudní poplatek s tím, že 

podrobnosti upravuje vyhláška MS č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro 

okresní a krajské soudy v platném znění. 

Potřebuje-li účastník stižený těžkou tělesnou chorobou nebo vadou 

nebo v jiných závažných případech průvodce, tvoří nutná vydání na 

                                                 

                        
10

  komentář o.s.ř., str. 944, kap. 1.1, 2. odstavec 
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průvodce  a  jeho  ušlý  výdělek  součást  nákladů  řízení účastníka. 11 

Nárok  na  jízdné  má  jen  účastník,  který nebydlí nebo nepracuje v 

místě, kde se řízení koná, přičemž účastníku se hradí skutečné, účelné a 

hospodárné cestovní výdaje veřejným hromadným dopravním  

prostředkem.  Použil-li účastník vlastního motorového vozidla, poskytne  

se mu náhrada podle zákona o cestovních náhradách. Podobně se 

postupuje i v případech, kdy zastupuje účastníka jeho zákonný zástupce, 

obecný zmocněnec nebo opatrovník ustanovený soudem. 

Odměna za právní pomoc, kterou účastník zaplatil osobě, která 

není advokátem ani komerčním právníkem, nepatří mezi náklady řízení 

uvedené v § 137 o.s.ř., a soud proto nemůže účastníkovi přiznat jejich 

náhradu. 12                                   

2.2. Soudní poplatek 

 

Soudní poplatky (viz příloha 3,4,5) představují určitý příspěvek na 

činnost soudů a zároveň plní i regulační funkci, neboť napomáhají bránit 

nesmyslnému a šikanóznímu zahajování soudního řízení. Nepřiměřeně 

tvrdý dopad zákona, který by v některých případech mohl nastat, je 

zmírňován institutem osvobození od soudních poplatků, jenž zohledňuje 

poměry účastníka řízení a důvody obecného zájmu pro zproštění od 

poplatkové povinnosti. Právní předpisy rozlišují a upravují osvobození od 

soudních poplatků věcné, osobní a individuální. V případě osvobození 

věcného považoval zákonodárce za vhodné a spravedlivé vyjmout z 

poplatkové povinnosti některá řízení jako celek. U osvobození osobního 

se jedná jen o určité navrhovatele a osvobození je přiznáváno z důvodu 

jejich specifického postavení. Zákon umožňuje i osvobození individuální, 

                                                 

         
11

   § 29 odst. 4 Jednacího řádu pro okresní a krajské soudy 

         
12

  srov. Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. 5 Co 2299/95, “komentář” str. 949 
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o kterém rozhoduje soud (viz příloha 1 a 2). Důvodem v těchto případech 

je eliminace nepřiměřených tíživých důsledků, kdy by bezvýjimečné 

vyžadování splnění poplatkové povinnosti v situacích nespadajících do 

osvobození věcného nebo osobního, mohlo učinit pro některé 

navrhovatele zahájení řízení finančně nedostupným a vést tak k odepření 

práva na přístup k soudu. 

Vyřešení otázky (ne)osvobození od soudního poplatku musí být 

zřejmé již v okamžiku zahájení jednání věci ve věci samé (které je 

okamžikem rozhodným z hlediska možného zpětvzetí žaloby, což má mj. 

za důsledek zánik poplatkové povinnosti).  

O podané žádosti o osvobození od soudního poplatku musí být 

rozhodnuto dříve, než soud pro nezaplacení soudního poplatku řízení 

zastaví. Toto obecné pravidlo má své výjimky, neboť jeho mechanické 

uplatňování by mohlo v některých případech vést ke zbytečnému 

protahování řízení opakováním stále stejných žádostí a rozhodnutí o nich. 

O opakované žádosti o osvobození od soudního poplatku v rámci 

jednoho řízení je tedy soud povinen rozhodnout jen v případě, že tato 

žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména došlo-li ke 

změně poměrů účastníka řízení.13  

V případě společenství má povinnost zaplatit soudní poplatek každý 

ze společníků samostatně. Jestliže však učiní společný úkon nebo jim 

jinak vznikne povinnost zaplatit soudní poplatek společně, jsou zavázáni k 

jeho úhradě solidárně; to platí i v tzv. “samostatném společenství". 14 

Pokud ovšem několik žalobců uplatňuje, resp. vůči několika žalovaným je 

uplatňován, solidární nárok nebo nárok svou povahou nedílný, je na 

                                                 
13

 srovnej např. usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2004, č. j. III. ÚS 404/04  
14

  viz Bureš, J., Drápal, L. Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2006, s. 398 
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místě, aby k zaplacení poplatku byli účastníci vystupující na jedné straně 

sporu zavázáni solidárně, byť nejde o nerozlučné společenství.15 

Obecně uznávaným účelem (funkcí) soudních poplatků je 

zabezpečit zčásti úhradu nákladů, které vznikají státu výkonem soudnictví 

(fiskální funkce), omezovat podávání některých neuvážených či 

svévolných (šikanózních) návrhů na zahájení soudních řízení (regulační 

funkce) a působit na to, aby povinní dobrovolně plnili své povinnosti 

(motivační funkce).16 

  Při interpretaci právních předpisů upravujících vybírání soudních 

poplatků je třeba respektovat zmíněný účel zákona, dbát na to, aby byla 

zachována přiměřená rovnováha mezi uvedenými funkcemi, aby vybírání 

poplatků nekladlo nepřiměřené překážky přístupu k soudu, nadměrně 

nezatěžovalo soudy, nevedlo k průtahům a aby výše soudních poplatků 

byla rozumně odstupňována v závislosti na typové složitosti a závažnosti 

řízení a úkonů, za něž jsou poplatky vybírány. 

Za logickou a celkové konstrukci sazebníku poplatků odpovídající 

lze tedy považovat úvahu, že z předmětu řízení vyjádřeného peněžitou 

částkou se poplatek zásadně vybírá procentní sazbou (výše plnění je 

jednoduchým a univerzálním základem pro vyjádření typové závažnosti 

věci), zatímco není-li předmět řízení vyjádřen peněžitou částkou, zásadně 

se poplatek vybírá pevnou sazbou (jednoduchý a univerzálně použitelný 

základ pro odstupňování soudního poplatku podle závažnosti či složitosti 

věci zde zpravidla chybí). Jistě zůstane vždy určitá disproporce mezi 

soudními poplatky stanovovanými pevnou sazbou a procentní sazbou, 

která však vyplývá z povahy věci a je v určitých případech zmírněna 

                                                 

 
15

 viz Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 27 – srov.     

Nález II. ÚS 1198/10. 
16

 srov. např. důvodovou zprávu k zákonu č. 549/1991 Sb. nebo nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 

2009, sp. zn. II.ÚS 2432/08. 
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výjimkami z uvedené zásady (např. položka 18 zákona o soudních 

poplatcích – žaloba podaná ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán) nebo 

jsou některé potenciálně sporné případy řešeny v poznámkách k 

jednotlivým položkám. Pojistkou proti neúměrně vysokým poplatkům 

stanoveným procentní sazbou je horní limit poplatku stanovený pevnou 

částkou. 

2.3. Ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců 

 

Určení výše ušlého výdělku účastníků a jejich zákonných zástupců 

se řídí stejnými pravidly. Jsou-li v pracovním nebo obdobném poměru, 

náhradu ztráty na výdělku představuje průměrný čistý výdělek 

(vypočtený dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce), jehož výši 

prokazuje účastník potvrzením od svého zaměstnavatele. Pokud je 

účastník nebo jeho zástupce výdělečně činný jinak, je pro náhradu 

rozhodující částka vypočtená ze základu daně z příjmu fyzických osob 

dělená příslušným počtem hodin v roce, jehož výše se prokazuje 

posledním platebním výměrem správce daně. Nelze-li daňový základ 

prokázat, vychází se z pevně stanovených částek náhrad uvedených v §29 

odst. 3 jednacího řádu. 

 

2.4. Odměna notáře a správce pozůstalosti 

 

Notář koná v řízení o pozůstalosti úkony jako soudní komisař, má 

proto právo na odměnu, náhradu hotových výdajů a daň z přidané 

hodnoty podle § 107 zákona č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních 

soudních (do 31.12.2013 upraveno v § 137 o.s.ř.). Výše odměny se řídí 

zvláštním předpisem, a to vyhláškou č. 196/2001 Sb. (§ 11 až 14), kdy 

základem odměny je obvyklá cena zůstavitelova majetku a výše odměny 
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se určuje procentní sazbou. Notáři jako soudnímu komisaři náleží i 

náhrada jeho hotových výdajů (§ 19 cit. vyhl.). O odměně notáře se 

rozhoduje usnesením, kterým se řízení končí, a povinnost k náhradě 

odměny a hotových výdajů se určí dědici, popř. dědicům podle 

vzájemného poměru čisté hodnoty jejich podílů, nebo státu. 

Odměna správce pozůstalosti (dříve dědictví), který může být 

jmenován v řízení o pozůstalosti (§ 175f o.s.ř. platného do 31.12.2013, 

nyní v § 157 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních),                                         

se vypočítá z obvyklé ceny majetku zůstavitele, rozhoduje se o ní po 

skončení řízení o pozůstalosti a platí ji včetně hotových výdajů dědic, 

který nabyl dědictví, které není předluženo, jinak ji platí stát. 

 

2.5. Znalečné a tlumočné 

 

          Znalečné je nárok znalce na náhradu hotových výdajů a na odměnu, 

podal-li znalecký posudek (viz příloha 6 a 7). Právní postavení znalců je 

upraveno zvláštními předpisy, a to zákonem č. 36/1967, o znalcích a 

tlumočnících, (o odměně znalce srov. vyhl. MV č. 37/1967 Sb.).  

          Analogické náhrady jako znalci náleží i tlumočníkovi, jehož potřeba 

v řízení je spojena se zajištěním rovnosti účastníků a s právem jednat 

před soudem ve své mateřštině. V takovém případě platí tlumočné stát. 

Pokud je však potřeba tlumočníka spojena s dokazováním, hradí náklady 

za tlumočení účastník podle svého úspěchu či neúspěchu ve věci. 

V současné době byl vypracován na základě úkolu uloženého 

Ministerstvu spravedlnosti Plánem legislativních prací vlády návrh 

věcného záměru zákona o zapsaných znalcích. Účelem předkládaného 

návrhu je nahradit platnou právní úpravu znalecké a tlumočnické činnosti 

obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
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pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, která již vzhledem 

k době jejího přijetí a současným poměrům nevyhovuje.    

Hlavní body nově navrhované zákonné úpravy jsou především 

rozdělení zákonné úpravy znalecké a tlumočnické činnosti do dvou 

samostatných zákonů, promítnutí trendu elektronizace justice do 

znalecké činnosti a nastavení jednotných kritérií pro možnost zápisu do 

Centrálního registru znalců.  Navrhovaná právní úprava se zaměřuje na 

změnu celkové koncepce získání oprávnění vykonávat činnost znalce, 

stanovení jasných podmínek pro získání oprávnění k výkonu této činnosti 

z důvodu dosažení právní jistoty uchazečů o znaleckou činnost, vytvoření 

Centrálního registru znalců, zvýšení dohledu na výkon této činnosti, 

stanovení povinnosti složit vstupní zkoušku, uzavřít pojištění a další.17 

 

2.6. Náhrada za daň z přidané hodnoty 

 

          Zastupuje-li účastníka advokát, notář nebo patentový zástupce, 

patří k nákladům řízení také náhrada za daň z přidané hodnoty (DPH). 

Jejím smyslem a účelem je zvýšení odměny za zastupování a náhrad 

plátcům DPH o částku, odpovídající výši procentní sazby této daně, 

kterou tito plátci musí státu odvést z částek, které jim, jako odměna v 

širším slova smyslu, za zastupování náleží. Náhrada za DPH je součástí 

náhrady nákladů řízení, jen je-li zástupce účastníka plátcem DPH nebo je-

li plátcem této daně právnická osoba, v níž advokát vykonává advokacii, 

popř. je-li plátcem daně jeho zaměstnavatel. Tuto skutečnost je zástupce 

účastníka povinen i bez výzvy soudu prokázat předložením osvědčení o 

                                                 
17

  provedeno pouze částečně zákonem č. 444/2011 Sb. ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění 

zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, účinným od 1.1.2012 
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registraci plátce DPH příslušným správcem daně. Základem pro určení 

této náhrady je odměna a náhrady, které soud za poskytování právních 

služeb přizná na náhradě nákladů řízení. Náhradu za DPH v současné 

době soud stanoví ve výši 21 % základu. 

Před březnem roku 2004 nebyla v předpisech o náhradách nákladů 

řízení o DPH žádná zmínka. Náhradu nákladů obdržel úspěšný účastník 

řízení ve výši podle § 142 a násl. ve spojení s § 137 o.s.ř., který stanovil (a 

nadále stanoví), že náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a 

jejich zástupců, včetně soudního poplatku, a odměna advokáta, je-li 

zástupcem advokát, a další. Přitom výše hotových výdajů advokáta se 

stanovuje dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) a paušalizovaná 

náhrada odměny advokáta se stanovila podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. 

(před jejím zrušením), která nebyla závislá na tom, jestli je, či není 

účastník (nebo advokát) plátcem DPH.   

Dne 3. 3. 2004 Ministerstvo spravedlnosti vydalo vyhlášku č. 

110/2004 Sb., která novelizovala vyhlášku o paušální odměně doplněním 

§ 19a, podle něhož se částka paušální odměny zvyšuje o částku 

odpovídající DPH, jestliže je účastník zastupovaný advokátem, který je ke 

dni rozhodnutí o náhradě nákladů plátcem DPH. Je zde výslovně 

uvedeno, že částka DPH se počítá z odměny dle této vyhlášky, tedy 

odměny paušální. Navíc se nejedná o další druh nákladu, nýbrž se pouze 

mění výše odměny. 

 Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 237/2004 Sb. se do § 137 o.s.ř. 

doplnil nový odstavec, který stanovil, že k nákladům řízení (v určitých 

případech) náleží též částka odpovídající DPH, kterou je advokát povinen 

z odměny za zastupování a z náhrad odvést, čímž se částka odpovídající 

DPH stala novým, dalším druhem nákladů řízení.  
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Následovala třetí novela představovaná vyhláškou č. 617/2004 Sb. 

s účinností od jejího vydání, tj. 8. 12. 2004, kterou vydalo Ministerstvo 

spravedlnosti a která zrušuje § 19a vyhlášky o paušální odměně. 

Dle dnešního stavu právního řádu se tak přiznává částka 

odpovídající DPH jako náhrada nákladů řízení podle § 137 odst. 3 o.s.ř., a 

to ve všech případech řízení skončených v jednom stupni po 30. 4. 2004 

bez ohledu na to, kdy byla zahájena.  

 

2.7. Odměna za zastupování 

 

          Odměna za zastupování je součástí nákladů řízení, jen je-li 

zástupcem advokát nebo notář v rozsahu oprávnění podle § 3 odst. 1 

písm. a) a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád) nebo patentový zástupce ve věcech týkajících se 

průmyslového vlastnictví.18 Výše odměny advokáta nebo notáře za 

zastupování v civilním procesu byla upravena zvláštním předpisem, 

kterým byla vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanovila výše odměny za 

zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o 

náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a která byla vydána na 

základě zmocnění dle § 374a o.s.ř. Sazba odměn za zastupování byla 

vyhláškou pevně stanovena v závislosti na výši peněžitého plnění, které 

bylo předmětem řízení nebo pro jednotlivé případy řízení. Výjimečně 

mohl soud výši odměny stanovit podle zvláštního předpisu o 

mimosmluvní odměně, a to tehdy, šlo-li o přiznání náhrady nákladů řízení 

podle § 147, § 149 odst. 2 o.s.ř. nebo odůvodňovali-li okolnosti případu, 

aby nebyly použity paušálně stanovené sazby.19  V současné době (tj. od 

                                                 
18

 srov. § 25a, § 25b o.s.ř. 

19
 srov. 151 odst. 2 o.s.ř. 



30 

 

7.5.2013, kdy byla citovaná tzv. přísudková vyhláška zrušena20) se 

odměna advokáta řídí předpisem o mimosmluvní odměně.21 

        Vedle odměny za zastupování náleží advokátovi nebo notáři též 

náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas, která je 

upravena v advokátním tarifu (§ 13,14 vyhl. č. 177/1996 Sb.). 

        

         2.8. Náklady výkonu rozhodnutí a soudního exekutora 

 

Účelem exekučního řízení je uspokojit přiznaná práva oprávněných 

osob vůči povinným, a to nuceným zásahem státu. Činí-li se tak 

prostřednictvím soudu, hovoříme o soudním exekučním řízení. 

Soudní exekuční řízení v našem právním řádě existuje ve dvou 

rovinách, a to jako soudní výkon rozhodnutí a jako exekuce prováděná 

soudními exekutory podle exekučního řádu, který je koncipován jako 

zvláštní zákon ve vztahu k obecné procesní úpravě obsažené v 

občanském soudním řádu.  

Náklady provedení výkonu rozhodnutí upravuje občanský soudní 

řád a platí je stát, kdy oprávněnému může soud uložit, aby na náklady 

provedení výkonu rozhodnutí složil zálohu. O nákladech výkonu 

rozhodnutí rozhoduje soud při nařízení výkonu rozhodnutí, přičemž 

povinnost k náhradě nákladů řízení je ukládána povinnému, neboť 

vykonávací řízení je zahajováno proto, že dobrovolně nesplnil ve 

stanovené lhůtě to, co měl plnit podle vykonávaného rozhodnutí. Při 

nařízení výkonu rozhodnutí soud určí výši těch nákladů, které vznikly již 

do doby nařízení výkonu rozhodnutí. V dalších rozhodnutích o nákladech 

vzniklých při výkonu rozhodnutí soud určuje již jen jejich výši, a to proto, 

                                                 

 
20

  srov. Ústavní nález sp.zn. PI. ÚS 25/12 

  
21

  vyhl. MS č. 177/1996 Sb., advokátní tarif 
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že obecná povinnost povinného k náhradě nákladů byla již vyslovena v 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.22 Pokud nedojde k nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo návrh na jeho nařízení je zamítnut, je též třeba 

rozhodnout o nákladech řízení, soud tu však použije ustanovení § 146 

odst. 1 písm. c) nebo ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s 

ustanovením § 254 odst. 1 o.s.ř. Oprávněný má nárok na náhradu všech 

účelných nákladů výkonu rozhodnutí,23 kterými jsou náklady na soudní 

poplatky z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (podle položky 21 

Sazebníku soudních poplatků ve výši 1.000,- Kč do vymáhané částky 

20.000,- Kč, jinak 5 % z této částky, nejvýše 75.000,- Kč, při vyklizení 

3.000,- Kč a v ostatních případech 2.000,- Kč), náklady právní pomoci 

poskytované advokátem (podle vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a popř. i 

náklady oprávněného, které mu vznikly v souvislosti se žádostí o 

poskytnutí pomoci soudu podle § 260 odst. 2 o.s.ř. (zejména soudní 

poplatek ve výši 1.000,- Kč podle položky 25 Sazebníku soudních 

poplatků). Je-li oprávněný od soudního poplatku osobně osvobozen nebo 

bylo-li mu soudem přiznáno osvobození od poplatků podle § 138 odst. 1 

o.s.ř. a soud na jeho návrh nařídil výkon rozhodnutí, je povinen zaplatit 

poplatek povinný, není-li též od poplatku osvobozen. Jde-li o výkon 

rozhodnutí, který ukládá jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, 

má občanský soudní řád speciální ustanovení o nákladech řízení v § 339 

odst. 2, podle něhož navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí též pro 

náklady, které mu byly rozhodnutím přiznány, jakož i pro náklady výkonu 

                                                 
22

  srov. § 270 odst. 1 o.s.ř, kdy spolu s nařízením výkonu rozhodnutí uloží soud i povinnost k 

náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniž stanoví lhůtu k jejich plnění, přičemž nařízení výkonu 

rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady 

23
  srov. § 270 odst. 2 o.s.ř.  
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rozhodnutí, uvede v návrhu na výkon rozhodnutí, jakým způsobem má 

být jeho pohledávka na nákladech uspokojena. 

Pro rozhodování soudu o nákladech zastavovacího řízení má 

občanský soudní řád zvláštní ustanovení v § 271 o.s.ř., podle něhož 

dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o 

náhradě nákladů, které účastníkům prováděním výkonu rozhodnutí 

vznikly, podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí 

došlo. Soud tak musí zhodnotit a posoudit procesní zavinění účastníků při 

vedení výkonu, přičemž míra procesního zavinění také v konkrétních 

případech rozhodne o tom, zda soud uloží oprávněnému povinnost 

nahradit povinnému všechny náklady řízení nebo jejich část.  

Náklady exekuce prováděné soudními exekutory jako fyzickými 

osobami vykonávajícími činnost svěřenou jim exekučním řádem tvoří 

jednotlivé složky, které jsou vyjmenovány v ustanovení § 87 odst. 1 

exekučního řádu a jejichž bližší specifikaci a určení jejich výše stanoví 

exekuční tarif. 24 Náklady exekuce tak tvoří odměna a náhrady popř. daň 

z přidané hodnoty exekutora či správce podniku. Odměna exekutora za 

výkon exekuční činnosti je úplatou za činnost vykonávanou osobně 

exekutorem nebo jeho zaměstnanci, kdy výše odměny je závislá na druhu 

vymáhané povinnosti a výši vymáhané pohledávky. Náhrada hotových 

výdajů exekutora zahrnuje soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, 

poštovné, úhrady osobám provádějícím přípravu zásilek, telekomunikační 

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

fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních 

informačních systémů. Náhrada za ztrátu času při provádění exekuce 

náleží exekutorovi za promeškaný čas strávený cestou do místa a z místa 

výkonu exekuční činnosti, pokud je prováděna mimo obec, ve které má 

                                                 
24

  srov. zák. č. 120/2001 Sb. a vyhl. č. 330/2001 Sb. 
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exekutor sídlo a činí 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu. Náhrada za 

doručení písemností přísluší exekutorovi, pokud provedl doručení 

písemnosti vydané v exekučním řízení sám osobně nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců, a tvoří ji paušální odměna 50,- Kč za jednu úspěšně 

doručenou zásilku a hotové výdaje účelně vynaložené při doručení 

písemnosti. Tato paušální náhrada v sobě nezahrnuje náhradu hotových 

výdajů účelně vynaložených k doručení písemnosti a za situace, kdy je 

pokus o doručování neúspěšný, náleží exekutorovi náhrada pouze účelně 

vynaložených hotových výdajů. Při doručování více písemností jedné 

osobě zároveň se paušální náhrada za doručení nenavyšuje. Je-li exekutor 

popř. správce podniku plátcem DPH, je součástí nákladů exekuce i tato 

daň. 

Mezi náklady exekučního řízení patří i náklady oprávněného 

definované v § 137 odst. 1, 3 o.s.ř. vzniklé jemu osobně a jeho zástupci, 

které platí oprávněný a jejichž náhradu vymůže na základě usnesení o 

nařízení exekuce exekutor ve prospěch oprávněného na povinném poté, 

co určí jejich výši v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Oprávněný i 

povinný mohou výši nákladů určenou v příkazu k úhradě nákladů exekuce 

napadnout námitkami (§ 88 odst. 3 ex.ř.). Skončí-li exekuce zastavením 

nebo je návrh na nařízení exekuce zamítnut, je v konečném rozhodnutí 

uložena povinnost k úhradě nákladů exekuce oprávněnému, kterému v 

závislosti na důvodu zastavení či zamítnutí budou tyto náklady přiznány 

jako náhrada nákladů vůči povinnému.  
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2.9. Další druhy nákladů řízení   

         

        Mezi další druhy nákladů řízení patří odměna pro mediátora podle 

zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 

100 odst. 2 o.s.ř. a odměna insolvenčního správce.  

          Mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a 

na náhradu sjednaných hotových výdajů (cestovní výdaje, poštovné a 

náklady na pořízení opisů a kopií) včetně daně z přidané hodnoty, 

přičemž strany konfliktu hradí sjednanou odměnu mediátora za 

provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných hotových výdajů rovným 

dílem. Pokud soud nařídí účastníkům řízení první setkání s mediátorem a 

nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží mediátorovi 

odměna ve výši 400,- Kč za každou započatou hodinu.25 

          Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových 

výdajů (v případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných 

přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi 

věřitele) včetně daně z přidané hodnoty, je-li správce jejím plátcem. 

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují 

z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady 

insolvenčního řízení, jinak odměnu a náhradu hradí stát, a to do 50 000,- 

Kč na odměně a 50 000,- Kč na náhradě hotových výdajů. 26 Zálohu na 

náklady insolvenčního řízení až do částky 50 000,- Kč platí insolvenční 

navrhovatel na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, kdy účelem 

institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních 

prostředků, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a 

poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů.  

                                                 
25

 srov. § 10 zákona č 202/2012 Sb., o mediaci a § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 
Sb. o zkouškách a odměně mediátora 
26

 srov. § 38 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
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  3. Placení nákladů řízení 

 

Pro náklady řízení má význam rozlišení dvou povinností, a to 

povinnosti platit náklady řízení a povinnosti hradit náklady řízení. 

Povinnost platit náklady řízení má každý účastník soudního řízení ohledně 

nákladů, které mu vznikly, a plní ji průběžně tak, jak mu náklady vznikají. 

Do povinnosti platit náklady řízení se promítá zásada zájmová, tj. že 

povinnost platit náklady řízení má ten, kdo procesní úkon činí, nebo v 

jehož zájmu se činí. 

 

3.1. Záloha na náklady dokazování a koncepce vzájemného 

vztahu § 138 odst. 1 a § 141 odst. 1 o.s.ř. 

 

           Náklady, které při dokazování vznikají, buď zálohově platí účastníci, 

nebo je nese stát. Platil-li náklady důkazů stát, má podle výsledků řízení 

proti účastníkům právo na jejich náhradu; toto právo však stát má pouze 

vůči těm účastníkům, u nichž nejsou předpoklady pro osvobození od 

soudních poplatků.  

Náklady dokazování lze očekávat vždy u znaleckého dokazování (u 

něj navíc zpravidla v nezanedbatelné výši), svědecké výpovědi, místního 

ohledání, v souvislosti s činností třetích osob, jimž soud při dokazování 

uložil nějakou povinnost (§ 139 odst. 3 o.s.ř.), jakož i v případech, kdy 

bude vystupovat v řízení tlumočník, případně i v některých dalších 

situacích. Soud uloží účastníkům povinnost zálohovat důkaz, pokud lze 

očekávat náklady důkazu, dále v případě, že důkaz, jenž má být 

zálohován, účastník navrhl nebo jej soud nařídil o skutečnostech jím 

uvedených nebo v jeho zájmu, a v neposlední řadě pokud účastník není 

osvobozen od soudního poplatku. 



36 

 

O povinnosti složit zálohu na náklady důkazu by se tak měl soud 

usnést v každém případě, kdy bude možno předpokládat, že provedení 

určitého důkazu s sebou přinese náklady, které by jinak nesl stát, a kdy 

budou splněny i ostatní předpoklady stanovené v § 141 odst. 1 o.s.ř. Z 

tohoto ustanovení vyplývá, že je povinností soudu zásadně ukládat 

povinnost složit zálohu na náklady důkazu, avšak nikoli bezvýjimečně, 

neboť se mohou vyskytnout procesní situace, za nichž by zálohování 

nákladů důkazu bylo zcela neúčelné, nebo by mohlo vést k důsledkům 

nepřijatelným z hlediska práva na spravedlivý proces. 

Ustanovení § 141 odst. 1 o.s.ř. výslovně nerozlišuje mezi sporným a 

nesporným procesem. Ve sporném i nesporném řízení se povinnost složit 

zálohu vztahuje jak k nákladům důkazů navržených samotným 

účastníkem (§ 120 odst. 1 o.s.ř.), tak k důkazní iniciativě soudu dle § 120 

odst. 3 o.s.ř.  V nesporném však ukládání záloh na náklady dokazování 

nesmí v žádném případě vést k omezení aktivity soudu při zjišťování 

rozhodných skutečností, tedy kupř. k neprovedení důkazu navrženého 

účastníkem (jenž nezaplatil zálohu uloženou soudem), je-li takový důkaz 

významný pro zjištění relevantních skutečností.  

           Povinnost složit zálohu není možné uložit účastníku osvobozenému 

od soudního poplatku, přičemž není nerozhodné, zda jde o osvobození 

individuální, osobní nebo věcné. Nepostačuje tak pouhé splnění 

předpokladů uvedených v § 138 odst. 1 o.s.ř.; od placení zálohy bude 

zproštěn jenom ten, jemuž předseda senátu osvobození od soudních 

poplatků usnesením skutečně přizná, přičemž na možnost požádat o 

osvobození od soudního poplatku (za účelem dosažení osvobození od 

záloh) se vztahuje poučovací povinnost soudu. Účastník, který splňuje 

předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, ale o osvobození sám 

nepožádal, by totiž zjevně mohl utrpět újmu na svých právech 
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způsobenou tím, že by soud jím navržený důkaz pro nesložení zálohy 

neprovedl.  

          Jsou-li uvedené předpoklady splněny, uloží předseda senátu 

účastníku povinnost složit zálohu na náklady důkazu. Proti jeho usnesení 

není odvolání přípustné. Případné nesprávné stanovení zálohy, které 

mohlo mít vliv na rozhodnutí ve věci (např. v důsledku neprovedení 

důkazu pro nezaplacení zálohy nebyla prokázána pravdivost účastníkem 

tvrzené relevantní skutečnosti), bude možno namítat až odvoláním proti 

meritornímu rozhodnutí. 

          Zálohu je účastník povinen složit již před provedením důkazu. 

Neučiní-li tak, jsou důsledky rozdílné podle toho, zda jde o důkaz 

účastníkem navržený (§ 120 odst. 1 o.s.ř.), nebo o důkaz, který nařídil o 

své iniciativě soud k prokázání skutečností tvrzených účastníkem nebo 

jsoucích v jeho zájmu (§ 120 odst. 2 a 3 o.s.ř.). 

           Nesloží-li účastník zálohu na náklady důkazu, který sám navrhl, 

soud tento důkaz neprovede. O následku spočívajícím v neprovedení 

důkazu by měl být účastník poučen již v usnesení o povinnosti složit 

zálohu. V nesporném řízení nemůže nesložení zálohy na náklady důkazu 

mít pokaždé za následek neprovedení důkazu. Odpovědnost za řádné 

objasnění skutkového stavu nese soud, a proto bude-li důkaz, který 

účastník navrhl, potřebný ke zjištění rozhodných skutečností, bude jej 

soud muset provést, přestože účastník zálohu nezaplatil. 

          Nesloží-li účastník zálohu na náklady důkazu, který nařídil soud o 

skutečnostech účastníkem uvedených nebo v jeho zájmu, nespojuje s tím 

zákon sankci neprovedení důkazu. Takový důkaz tedy soud provede, a 

usnesení ukládající povinnost složit zálohu tak i nadále až do rozhodnutí, 

jímž se řízení končí, bude mít povahu exekučního titulu. 
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4. Náhrada nákladů řízení 

 

Povinnost hradit náklady řízení je oproti povinnosti platit náklady 

řízení povinností sekundární, kdy nastupuje poté, co byly náklady 

zaplaceny a je uložena soudním rozhodnutím jako povinnost nahradit 

jinému náklady řízení, které platil.  

V souvislosti s náhradou nákladů řízení přicházejí v úvahu dva 

právní vztahy. Náklady vznikají jednak přímo účastníkovi, a jednak jeho 

právnímu zástupci (advokátovi). Ten je však dostane nahrazeny od 

účastníka – svého klienta – spolu s odměnou, která je tak dalším 

nákladem řízení účastníka. Náklady a odměnu hradí účastník advokátovi 

dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to ve výši, kterou si 

stanoví ve smlouvě, nebo subsidiárně podle ustanovení o mimosmluvní 

odměně (§ 6–12). Prvním vztahem je tedy vztah mezi advokátem a jeho 

klientem.  

           Druhý vztah je vztahem založeným soudním rozhodnutím o 

náhradě nákladů řízení. Je to vztah mezi stranami navzájem. Obsahem je 

povinnost jedné strany (ve sporu neúspěšné) uhradit straně druhé 

(úspěšné) její náklady řízení. Tyto náklady se většinou hradí k rukám 

advokáta, který však není stranou tohoto druhého vztahu. Je pouze tzv. 

„platebním místem“.  

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení se rozhoduje podle 

hledisek uvedených zejména v ustanoveních § 142 až 151 o.s.ř.  

Pro rozhodování o náhradě nákladů řízení je nejpodstatnější 

ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., kde se uvádí, že “účastníku, který měl ve 

věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému 

uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch 

neměl.” Atribut účelnosti vynaložených nákladů řízení je nutno vztáhnout 
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i na ostatní případy rozhodování o nákladech řízení uvedených v § 143 až 

147 o.s.ř., i když se v nich hovoří pouze o nákladech řízení. Tento závěr 

vyplývá i z konstantní judikatury Nejvyššího soudu (srov. usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 915/2007, 33 Odo1456/2006) a 

Ústavního soudu (srov. Pl. ÚS 8/06). Testem účelnosti či přiměřenosti 

náhrady nákladů řízení dle § 142 odst. 1 o.s.ř. je pak nutno poměřovat i 

ustanovení podzákonných předpisů, byť tzv. přísudková vyhláška č. 

484/2000 Sb. byla ke dni 7. 5. 2013 zrušena. Občanský soudní řád přesto 

stále odkazuje na užití této vyhlášky při rozhodování o nákladech řízení v 

§ 151 odst. 2, kde zákon výslovně připouští nepoužití uvedené vyhlášky 

tehdy, odůvodňují-li to okolnosti případu, kdy v úvahu připadají dvě 

situace, a to poměry účastníků nebo okolnosti případu vztahující se k 

jedinečnosti dané věci, tedy nikoli k obecným rysům určitého typu věcí.27 

Při tom je nutno přihlížet i k tomu, aby rozhodnutí o náhradě nákladů se 

nejevilo jako tvrdost vůči účastníkům a neodporovalo dobrým mravům. 

Smyslem právní úpravy náhrady nákladů řízení je napravit škodu na 

majetku některého účastníka (či jiného subjektu), vzniklou mu 

financováním procesu. Vychází se z filozofie, podle níž ten, kdo se 

odůvodněně rozhodl bránit své právo u soudu, by neměl být zbytečně a 

nepřiměřeně zatěžován náklady, které si soudní ochrana vyžádala, neboť 

soudním rozhodnutím se mu dostává jen toho, co měl po právu mít. 

Zákon pak pro tuto nápravu stanoví taková pravidla, aby rozvržení 

břemene nákladů bylo pro jednotlivé aktéry co možná nejspravedlivější. 

Náklady řízení plní, jak již bylo uvedeno, dvě významné funkce, a to funkci 

preventivní a funkci sankční. Proti případům zbytečného či svévolného 

souzení by měla právní úprava nákladů řízení působit preventivně. 

Účastník řízení, který svým protiprávním jednáním (např. porušením 
                                                 

             27
 srov. rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17.1.2003, sp. zn. 36 Co 99/2002 
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povinnosti vyplývající ze smlouvy, apod.) zapříčinil, že druhá strana musí 

bránit svá práva v soudním řízení, zásadně ponese sankci v podobě 

povinnosti nahradit náklady řízení, které takto vzniknou. I funkci sankční 

je však třeba vnímat jen jako povinnost účastníka nahradit náklady, 

jejichž vznik zapříčinil. V žádném případě nemá stát právo účastníka za to, 

že ve svém procesu neuspěl, jakkoliv jinak finančně postihovat.  

V případě, že účastník (žalobce) namísto částečného zpětvzetí 

žaloby po vyčíslení dospělého příslušenství žalované jistiny (úroky, úroky 

z prodlení, poplatky z prodlení), navrhne změnu žaloby na nižší než 

původně žalovanou částku peněz, nemůže úspěšně požadovat přiznání 

nákladů soudního řízení z původně žalované částky, nýbrž jen z žalované 

částky v rozsahu soudem později připuštěné změny žaloby (institut 

změny žaloby ve smyslu ustanovení § 95 o.s.ř. je zcela rozdílný od 

institutu částečného zpětvzetí žaloby ve smyslu ustanovení § 96 o.s.ř., 

což se mj. projevuje i v rozdílných právních následcích rozhodování o 

nákladech řízení). 

 

4.1 Základní zásady náhrady nákladů 

Právní úprava povinnosti hradit náklady řízení je ovlivněna 

obecnými pravidly a zásadami. Jde o zásadu zájmovou (viz výše), zásadu 

zavinění a zásadu úspěchu ve věci. Zásada úspěchu ve věci je základní 

zásadou, která ovládá náhradu nákladů řízení, kdy náhrada nákladů náleží 

ve sporném řízení tomu účastníku, který ve věci plně uspěl, proti 

účastníku, který naopak ve věci neuspěl. Zásada zavinění se naproti tomu 

může uplatnit i z řízení nesporného, kdy smyslem této náhrady je sankční 

náhrada nákladů řízení, které by při jeho řádném průběhu nevznikly, 

uložená rozhodnutím soudu tomu, kdo jejich vznik zavinil, nebo jemuž se 

přihodila náhoda, která ji zavinila.  
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4.2. Náhrada nákladů sporného řízení 

 

          Náhrada nákladů řízení je v civilním řízení sporném založena na 

zásadě úspěchu ve věci vyjádřené v ustanovení § 142 o.s.ř., která 

stanovuje určitá pravidla, jimiž se soud při rozhodování o náhradě 

nákladů řídí. Zásadně platí, že náhrada nákladů sporného řízení náleží 

tomu účastníku, který ve věci plně uspěl, proti účastníku, který naopak ve 

věci neuspěl. Toto pravidlo je však v dalších ustanoveních občanského 

soudního řádu modifikováno a v některých případech dokonce zcela 

prolomeno.   

Sporné řízení tedy ovládá zásada úspěchu ve věci, která je 

vyjádřena v citovaném ustanovení, z něhož vyplývají určitá pravidla, 

kterými se soud při svém rozhodování řídí.  

Podle odstavce 1 citovaného ustanovení bude právo na náhradu 

nákladů řízení přiznáno tomu účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch 

proti účastníkovi, který ve věci neuspěl, jehož stíhá povinnost tyto 

náklady uhradit. Úspěch ve věci se přitom posuzuje podle rozsahu 

vyhovění žalobnímu petitu v konečném rozhodnutí (např. byla-li žaloba 

zamítnuta, plně úspěšným ve věci je žalovaný), přičemž došlo-li ke změně 

petitu, posuzuje se úspěch ve věci podle stavu po takové změně. Pokud 

konečné rozhodnutí soudu zní tak, že úspěch a neúspěch je na obou 

stranách přibližně stejný, pak není účelné přiznávat oběma stranám 

právo na náhradu nákladů řízení s tím, že soud zpravidla rozhodne o tom, 

že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.28 

Částečný úspěch ve věci se promítne do rozhodnutí soudu dvěma 

způsoby. Není-li úspěch a neúspěch přibližně stejný, je náhrada nákladů 

poměrně rozdělena, přičemž účastníku, který ve sporu zvítězil větší 
                                                 

28
 srov. ust. § 142 odst. 2 o.s.ř.  
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měrou, soud přizná náhradu nákladů v rozsahu, který odpovídá poměru 

jeho vítězství sníženého o poměrnou část jeho neúspěchu. Ve druhém 

případě může soud v případě částečného úspěchu rozhodnout i tak, že 

náhradu nákladů nepřizná žádnému z účastníků.  

Pokud se účastníkův neúspěch týká jen nepatrné části, nebo 

jestliže rozhodnutí o výši plnění záviselo na znaleckém posudku nebo 

úvaze soudu, pak může být i účastníku s částečným úspěchem přiznána 

plná náhrada nákladů řízení.  

Občanský soudní řád ve svém ustanovení § 143 připouští i možnost 

přiznání náhrady nákladů neúspěšnému žalovanému vůči žalobci tehdy, 

jestliže žalovaný svým chováním nezavdal příčinu k podání žaloby. Jde o 

případy, kdy hmotné právo nepředpokládá jiný způsob řešení právního 

vztahu mezi účastníky než soudní řízení, ačkoliv žalovaný své povinnosti 

neporušil.  

Jestliže řízení skončilo smírem (a nebylo-li o náhradě nákladů řízení 

ujednáno něco jiného), nebo bylo řízení zastaveno, není náhrada nákladů 

řízení podle úspěchu ve věci přiznána (§ 146 o.s.ř.).  

Způsobí-li účastník nebo jeho zástupce svým zaviněním náklady, 

které by jinak nevznikly, nebo pokud tytu náklady vznikly náhodou, která 

se jim přihodila, může jim soud v souladu s § 147 o.s.ř. uložit povinnost 

k náhradě těchto nákladů. Jedná se o tzv. separaci nákladů řízení. 

Zavinění dle uvedeného ustanovení je třeba vykládat jako porušení 

procesních povinností, a to alespoň z nedbalosti, které vyvolalo vznik 

nákladů řízení. Za náhodu pak je třeba považovat takovou objektivní, 

nezaviněnou událost, kterou dotyčná osoba nepředvídala a která měla za 

následek vznik zbytečných nákladů.  O separaci nákladů lze rozhodnout 

v jakémkoli stádiu řízení poté, co tyto náklady vznikly (viz. příloha č. 14). 
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4.3. Zmírňovací právo soudu 

 

          Ze zásady, že o náhradě nákladů řízení rozhoduje úspěch ve věci, 

existují ovšem výjimky. Jednou z těchto výjimek je i ustanovení § 150 

o.s.ř. 

Moderační (tzv. zmírňovací) právo soudu upravuje ustanovení § 

150 o.s.ř. jako výjimečné pravidlo rozhodování soudu o náhradě nákladů 

řízení pro případy, kdy by důsledné uplatnění zásady úspěchu ve věci a 

zásady zavinění znamenalo nepřiměřeně tvrdý dopad zákona.  Podstata 

spočívá v tom, že soud může náhradu nákladů zcela nebo z části 

nepřiznat, ačkoli by mu toto právo náleželo. Východiskem je posouzení, 

zda v konkrétním případě jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné. 

Proto se soud zabývá posuzováním majetkových a sociálních poměrů 

účastníků a dále např. důvody, které vedly k podání žaloby, apod. Dalším 

důvodem nepřiznání náhrady nákladů řízení je po novele občanského 

soudního řádu provedené zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci s účinností 

od 1. 1. 2013 odmítnutí účastníka řízení zúčastnit se bez vážného důvodu 

prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem.  

          Toto právo nelze uplatnit v řízení o rozvod manželství, o neplatnost 

manželství nebo určení, zda tu manželství je či není, ve kterých náhrada 

nákladů nenáleží žádnému účastníku řízení s výjimkou uvedenou ve větě 

druhé § 144 o.s.ř. platného do 31.12.2013, resp.  § 23 z.ř.s. účinného od 

1.1.2014, kdy náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to 

okolnosti případu. 

Rozhodne-li soud, po zvážení všech okolností, že institutu § 150 

o.s.ř. využije, pak nákladový výrok musí znít tak, že „žalobci (žalovanému) 
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se vůči žalovanému (žalobci) nepřiznává náhrada nákladů řízení“, nikoliv 

že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“.29  

Ustanovení § 150 o.s.ř. však nelze považovat za předpis, který by 

zakládal zcela volnou diskreci soudu (ve smyslu libovůle), nýbrž jde o 

ustanovení, podle něhož je soud povinen zkoumat, zda ve věci neexistují 

zvláštní okolnosti, k nimž je třeba při stanovení povinnosti k náhradě 

nákladů řízení výjimečně přihlédnout. Ustanovení § 150 o.s.ř. proto nelze 

vykládat tak, že lze kdykoli bez ohledu na základní zásady rozhodování o 

nákladech řízení nepřiznat náhradu nákladů úspěšnému účastníkovi 

řízení.30  

Jakkoliv je diskreční oprávnění věcí obecného soudu, neznamená 

to tedy, že by pod okolnosti hodné zvláštního zřetele bylo možno 

podřadit důvody, jež skutkovou podstatu citovaného zákonného 

ustanovení zjevně nenaplňují, extrémně vybočují z jeho účelu a zcela 

postrádají i smysl logický. 

I přes výjimečnost možnosti nepřiznání náhrady dle § 150 o.s.ř. 

není neobvyklá situace, kdy k využití tohoto institutu vede soud myšlenka 

možnosti ulehčit straně podlehnuvší ve sporu v povinnosti nést náklady 

řízení, která však absolutně neodpovídá požadavkům a cílům, které si 

dané ustanovení klade. Ve stejném smyslu se vyslovil i Ústavní soud, když 

pravil, že „součástí práva na spravedlivý proces je vytvoření prostoru pro 

to, aby účastník řízení mohl účinně uplatňovat námitky a argumenty, 

které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí 

v rozhodnutí náležitě vypořádat. Tento požadavek (vyplývající v obecné 

rovině z práva na fair proces) je třeba uplatnit též při rozhodování soudu 

o náhradě nákladů řízení, které je integrální součástí soudního řízení jako 

                                                 
29

 Usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 22. 11. 2005, sp. zn. Rc 10 Co 881/2005 

30
 nález sp. zn. I. ÚS 305/03 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/civilni-proces/art_5666/nahrada-nakladu-rizeni-a-150-osr-ve-svetle-nekterych-nalezu-ustavniho-soudu.aspx#5%235
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celku. Jinak řečeno, z práva na spravedlivý proces vyplývá povinnost 

soudu vytvořit pro účastníky řízení procesní prostor k tomu, aby se 

vyjádřili i k eventuálnímu uplatnění moderačního práva podle § 150 o.s.ř., 

pokud obecný soud takový postup případně zvažuje, a vznášeli případná 

tvrzení či důkazní návrhy, které by mohly aplikaci tohoto ustanovení 

ovlivnit. Tato povinnost je naléhavější v rámci odvolacího řízení, kdy po 

přijetí rozhodnutí již účastník řízení nemá procesní nástroj, jak své 

námitky uplatnit, na rozdíl od rozhodnutí nalézacího soudu, kdy lze 

námitky vznést alespoň ex post v odvolání. Takový postup odvolacího 

soudu vede k situaci, kdy je účastník řízení nucen vznášet takové námitky 

vlastně poprvé až v řízení před Ústavním soudem, které je však ze své 

povahy zaměřeno na posuzování jiných skutečností, než jsou okolnosti 

umožňující aplikaci § 150 o.s.ř., a z jiných hledisek, než jsou hlediska 

jednoduchého práva. Dostát tomuto požadavku je pak o to důležitější 

v situaci, kdy účastník s ohledem na dosavadní průběh řízení očekává 

určitý výsledek ve věci samé, od něhož se odvíjí rozhodnutí o náhradě 

nákladů řízení, a kdy nemohl předpokládat, že soud moderačního práva 

využije, jak tomu bylo v projednávaném případě, kdy byl odvolací soud 

zavázán právním názorem Nejvyššího soudu ČR.“  

Tento nález Ústavního soudu je do jisté míry nálezem zlomovým, 

neboť se vyslovuje v tom smyslu, že chce-li soud uplatnit moderační 

právo dle § 150 o.s.ř., musí účastníkům řízení vytvořit prostor k tomu, 

aby se k tomuto postupu vyjádřili. To odporuje většinové dosavadní praxi 

obecných soudů, kdy rozhodnutí o tom, že shledaly důvody zvláštního 

zřetele hodné, účastníka překvapí až při vyhlašování rozsudku, event. při 

obdržení jeho písemného vyhotovení. Účastník, který s ohledem na 

dosavadní průběh řízení očekává určitý výsledek ve věci samé, který má 

vliv i na rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, je pak nemile překvapen, 
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avšak možnost vyjádřit se k danému rozhodnutí soudu má pouze 

prostřednictvím opravného prostředku. 

 Ustanovení § 150 o.s.ř. umožňuje tedy soudu rozhodnout tak, že 

nepřizná náklady řízení zčásti či zcela, přičemž tak má odstranit 

nepřiměřenou tvrdost, která by se v tom kterém konkrétním případě 

mohla vyskytnout. Při zkoumání, zda jsou tu důvody hodné zvláštního 

zřetele, soud přihlíží zejména k poměrům majetkovým, sociálním, 

osobním a dalším všech účastníků řízení (přitom je třeba zhodnotit např. 

majetkové poměry nejen toho, kdo by náklady měl hradit, ale i toho, 

komu měly být hrazeny) a dále pak k okolnostem, které vedly k soudnímu 

uplatnění nároku, k postoji účastníků v průběhu řízení apod. Pro soud 

jsou tudíž rozhodující především dvě oblasti, a to poměry účastníků 

(majetkové, sociální, osobní a další) a okolnosti případu. 

Důvodem spočívajícím v poměrech účastníků je např. skutečnost, 

že se účastník, který neměl ve věci úspěch, ocitne v tak závažné sociální či 

majetkové situaci, která představuje důvod zvláštního zřetele hodný. Je 

však nutné přihlédnout i k poměrům druhé strany sporu. Pouhým 

konstatováním, že rozhodnutí o výjimečném nepřiznání práva na náhradu 

nákladů řízení nezasáhne nepříznivě do majetkové sféry úspěšného 

účastníka řízení, aniž by se soud majetkovou sférou tohoto účastníka 

jakkoli zabýval, je nepřípustné a takovýto postup lze z hlediska soudu 

hodnotit jako libovolný, který je způsobilý zasáhnout do základního práva 

na spravedlivé řízení podle čl. 36 odst. 1 Listiny. 

Také není přípustné odůvodnění obsahující pouhý odkaz na 

výpověď účastníka řízení, aniž by z odůvodnění napadeného rozsudku 

bylo lze zjistit, z jakých důkazních prostředků soud čerpal svá zjištění pro 

následný závěr o důvodnosti aplikovat § 150 o.s.ř. Zároveň také 

skutečnost, že účastník je nezaměstnaný a jeho manžel/manželka má 
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pouze např. sezonní příjmy, není sama o sobě natolik výjimečným 

důvodem, který osvědčuje použití § 150 o.s.ř. 

Okolnostmi případu odůvodňujícími nepřiznání nákladů řízení 

nemůže být např. skutečnost, že účastník neakceptoval návrh na smír. 

Stejně tak nelze za důvod zvláštního zřetele hodný považovat předžalobní 

snahu o dosažení dohody se žalovaným ohledně uspokojení tvrzeného 

nároku, který nebyl opodstatněný a kterému následně nebylo vyhověno. 

Novým ustanovením účinným ode dne 1. 1. 2013, na základě 

kterého soud nepřizná účastníku (v daném případě pouze žalobci) právo 

na náhradu nákladů řízení, i když měl ve věci (zahájené podle § 80 písm. 

b) o.s.ř.) úspěch, je ustanovení § 142a o.s.ř., kdy podmínkou přiznání 

náhrady nákladů řízení žalobci je zaslání výzvy k plnění ve lhůtě nejméně 

7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení, a to na adresu pro 

doručování, případně poslední známou adresu žalovaného. Soud však 

v souladu s ustanovením § 142a odst. 2 o.s.ř. může zcela nebo zčásti 

náhradu nákladů žalobci přiznat i v případě, že shora uvedenou výzvu 

žalovanému nezaslal, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele. 

 

4.4. Náhrada nákladů nesporného řízení 

 

          Zvláštní povaha nesporného řízení odůvodňuje modifikované 

zásady o placení a náhradě nákladů řízení. Placení nákladů řízení ovládá 

zásada zájmová, avšak povinnost platit soudní poplatek se uplatní pouze 

tehdy, nepatří-li předmětné nesporné řízení mezi řízení osvobozená od 

soudních poplatků. U náhrady nákladů řízení má soud možnost zvážit 

okolnosti případu a poté náhradu nákladů řízení přiznat, jinak náhrada 

nákladů účastníkům nesporného řízení nenáleží.  
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          V roce 2013 byl vypracován zcela nový zákon o zvláštních řízeních 

soudních, který komplexně upravuje civilní soudní řízení v nesporných a 

jiných zvláštních věcech, a to za subsidiárního použití občanského 

soudního řádu. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je 

účinný od 1.1.2014 a v § 22 deklaruje, že pro zvláštní řízení, která lze 

zahájit pouze na návrh, budou i nadále platit ustanovení občanského 

soudního řádu o náhradě nákladů, která jsou stejná pro sporná řízení. U 

zvláštních řízení zahajovaných z moci úřední a v řízeních ve statusových 

věcech manželských platí zásada, že každý z účastníků si nese svoje 

náklady a nemá právo na jejich náhradu od jiného účastníka nebo od 

státu. Tam, kde to odůvodňují okolnosti případu, však soud může tento 

princip prolomit a přiznat účastníkovi náhradu nákladů proti jinému 

účastníkovi řízení. Ustanovení § 23 cit. zákona má sankční povahu ve 

vztahu k navrhovateli, který se domáhal zahájení řízení. Pokud v řízení 

vyjde najevo, že podání takového návrhu mělo charakter zjevně 

bezúspěšného uplatňování práva, může soud navrhovateli uložit náhradu 

nákladů řízení. 

 

4.5. Právo státu na náhradu nákladů řízení 

 

Ve vztahu ke státu se obecná zásada úspěchu ve věci promítla do 

ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř., podle něhož "stát má podle výsledků 

řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, 

pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků." 

Právo státu žádat náhradu nákladů řízení je tedy výslovně a jednoznačně 

limitováno tím, co skutečně platil. 
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Státu vznikají náklady spočívající ve znalečném vyplaceném 

ustanovenému znalci a dále ve svědečném, které se proplácí svědkovi, 

jehož svědecká výpověď byla navržena některou ze stran v řízení.  

          Od ledna 2014 je zásadní změna ve vyplácení svědečného (náhrada 

ušlého výdělku současně s přiznáním cestovného a stravného), a to 

prostřednictvím mzdového programu Datacentrum Praha.   K výplatě je 

třeba, aby svědek vyplnil Čestné prohlášení (příloha 13), které bude 

součástí  tiskopisu – Předvolání svědka, kde jsou předepsané náležitosti 

vyplněné  zpravidla mzdovou účetní firmy, a to průměrný hrubý hodinový 

výdělek, pracovní doba bez přestávky na jídlo a oddech, zdravotní 

pojišťovna. Vzhledem k tomu, že od ledna 2014 již nelze svědečné, resp. 

náhradu ušlého výdělku, vyplácet v den účasti na soudním jednání na 

pokladně, je třeba touto cestou zajistit požadované osobní údaje. 

Předvolání vč. vyplněného a podepsaného čestného prohlášení musí 

svědek předložit na pokladně, kde budou tyto doklady evidovány a 

shromažďovány k zúčtování v zúčtovacím období a následně vyplaceny-

poukázány na uvedený bankovní účet v obvyklém výplatním termínu. 

Pokud se bude jednat pouze o výplatu cestovních náhrad (jízdné a 

stravné), tyto nároky budou vypláceny nadále pokladnou soudu v den 

účasti na jednání. 

Pokud jde o otázku úhrady nákladů řízení státu zastoupeného 

advokátem, součástí práva na spravedlivý proces je požadavek, aby soudy 

podle konkrétních okolností zvážily, zda příslušná organizační složka státu 

byla schopna se v daném sporu účinně bránit za pomoci svých právníků, 

či zda jde o natolik obtížný spor, že k efektivní obraně státu bylo třeba 

odborně zaměřeného advokáta; zastoupení advokátem při hájení zájmů 

státu by přitom mělo být krajním (podpůrným) řešením odůvodněným 

složitostí a specifičností problematiky.  
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5.  Rozhodnutí o nákladech řízení 

 

Nárok na náhradu nákladů řízení má základ v procesním právu a 

vzniká teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má v 

tomto směru konstitutivní povahu. Rozhodnutí o nákladech řízení (nárok 

na náhradu nákladů řízení) je totiž jako procesní nárok zpravidla závislé 

na rozhodnutí ve věci samé; v takovém případě pak platí, že nenabude-li 

rozhodnutí ve věci samé právní moci, nelze hovořit ani o vzniku práva na 

náhradu nákladů řízení. Proto pohledávka z titulu práva na náhradu 

nákladů řízení před soudem zpravidla vzniká (na rozdíl od hlavního 

závazku, jenž byl předmětem soudního řízení) po právní moci rozhodnutí 

ve věci samé. 

V praxi se bohužel často setkávám se situacemi, že výroky 

o nákladech řízení nebývají dostatečným způsobem odůvodněny. Přitom 

požadavek na odůvodnění rozsudku, který je obsažen v § 157 odst. 2 

o.s.ř. (pro usnesení pak v § 167 odst. 2 o.s.ř.) je nutno vztáhnout 

přiměřeně i na odůvodnění nákladových výroků. Při nedodržení zákonem 

stanovených kritérií pro odůvodnění rozhodnutí o nákladech řízení nelze 

v odvolacím řízení taková rozhodnutí přezkoumat. 

Soud rozhoduje o nákladech řízení z úřední povinnosti i bez návrhu 

(viz příloha č. 8), a to v průběhu řízení (rozhodnutí o osvobození od 

soudního poplatku, o povinnosti složit zálohu na náklady důkazů, 

rozhodnutí o náhradě nákladů zaviněných v případě tzv. separace 

nákladů řízení) a při ukončení řízení.  Pokud se účastník vzdá svého práva 

na náhradu nákladů řízení, rozhodne soud, že účastníci nemají právo na 

náhradu nákladů. O nákladech řízení soud rozhoduje buď v konečném 

rozhodnutí ve věci (viz příloha č. 12), kdy je výrok o nákladech řízení 
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jedním z výroků obsažených ve výrokové části meritorního rozhodnutí 

(zejm. rozsudku), nebo samostatným usnesením, a to zejména v 

případech, kdy výše nákladů řízení není v době rozhodování věci známa. 

Rozsah náhrady nákladů je obecně vymezen tak, že musí jít o náklady 

potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva. V případě, že 

účastník, jemuž byla uložena náhrada nákladů řízení, byl zastoupen 

advokátem, je účastník, kterému byla uložena povinnost nahradit náklady 

řízení, povinen vyplatit náhradu advokátovi k jeho rukám.  

Bez zřetele k tomu, že nárok na náhradu nákladů řízení vzniká až 

pravomocným rozhodnutím soudu, však jde stále o příslušenství 

pohledávky (příslušenství jistiny). Po promlčení (jistiny) pohledávky již 

nelze vymoci ani toto její příslušenství. 

Rozhodnutí soudu má být spravedlivé, a to včetně rozhodnutí o 

náhradě nákladů řízení. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení se nesmí 

jevit jako tvrdost vůči účastníkům a nesmí odporovat dobrým mravům. 

Není tedy možné, aby např. u odměny advokáta paušální sazba uvedená 

v již zrušené vyhl. č. 484/2000 Sb. byla stanovena jakkoli, tudíž i soudce 

musel přihlížet k povaze a náročnosti jednotlivých druhů sporů, přičemž 

zohledňoval i jiná kritéria, než jen předmět řízení. Těmito jinými kritérii 

byl jednak způsob rozhodnutí o žalobě a jednak typová jednoduchost 

věci. „Typově jednoduché“ jsou řízení, ve kterých na jedné straně stojí 

subjekt podávající velký počet takřka stejných žalob na zaplacení peněžité 

částky na různé žalované ze skutkově obdobných důvodů. Odměna 

advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb. byla vystavěna na předpokladu 

průměrného počtu 6 úkonů právní služby v řízení v jednom stupni. V 

situaci, kdy v typově jednoduchých sporech byly učiněny přibližně 2 

právní úkony a kde na jedné straně stál ekonomicky mimořádně silný 

subjekt, a na druhé straně nepodnikající fyzická osoba, obvykle 
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spotřebitel, bylo zcela neodůvodnitelné ukládat žalovanému k náhradě 

odměnu odpovídající šesti úkonům právní služby, bez ohledu na to, kolik 

úkonů bylo zástupcem učiněno.  

Pokud jde o příslušenství jistiny, v rozhodovací praxi některých 

soudů se objevuje právní názor, že neúspěch ohledně příslušenství 

žalované jistiny (zejména úroků z prodlení) je nutno považovat za 

částečný neúspěch ve věci a při rozhodování o nákladech řízení je pak 

potřeba postupovat v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř. Jinými 

slovy některé soudy při rozhodování o nákladech řízení přihlíží nejen 

k výši žalované částky, ale i k požadovanému příslušenství a v případě 

neúspěchu ohledně příslušenství toto považují jako částečný neúspěch ve 

věci, což se následně promítne v rozhodnutí o nákladech řízení. 

Mám za to, že výše uvedený názor některých soudů je nesprávný a 

při rozhodování o nákladech řízení by soudy měly přihlížet pouze k výši 

jistiny a nikoli i k příslušenství pohledávky. Není-li totiž zákonem o 

soudních poplatcích ani advokátním tarifem k výši příslušenství přihlíženo 

(netvoří-li samostatný předmět řízení), neměl by být podle příslušenství 

ani poměřován úspěch účastníků ve věci ve smyslu ustanovení § 142 

o.s.ř. K výši příslušenství pohledávky by soudy neměly přihlížet rovněž 

z důvodu neurčitosti jejich výše, jenž je zpravidla vyjádřena termínem „do 

zaplacení“, a to z důvodu, že i samotná délka trvání soudního řízení by 

v takovém případě v nemalé míře mohla rozhodovat o úspěchu či 

neúspěchu ve věci. Pro názornost, byl-li žalobce úspěšný ohledně jistiny 

např. ve výši 5.000,- Kč a neúspěšný co do úroku z prodlení ve výši 10% 

ročně z této částky, pak výše kapitalizovaného příslušenství při 

rozhodnutí soudu např. po roce prodlení by představovala neúspěch 

žalobce co do 500,- Kč, po třech letech však již 1.500,- Kč, což z pohledu 

náhrady nákladů řízení představuje značný rozdíl. Navíc by to pro soudy 
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znamenalo, že by byly povinny v každém jednotlivém případě vypočítávat 

konkrétní výši žalovaného příslušenství pohledávky ke dni vyhlášení 

svého rozhodnutí, což by však bylo v rozporu s požadavkem „do 

zaplacení“. 

 
          5.1. Ústavněprávní limity pro rozhodování o nákladech řízení 
 

 
          Otázkou nákladů řízení a jejich přiměřenosti se v minulosti 

opakovaně intenzivně zabýval Ústavní soud, přičemž pro rozhodování o 

nákladech řízení formuloval určité ústavněprávní limity. Vyšel z té 

skutečnosti, že základní zásadou, která ovládá rozhodování o náhradě 

nákladů civilního sporného procesu, je zásada úspěchu ve věci, vyjádřená 

v § 142 odst. 1 o.s.ř., příp. odpovědnosti za výsledek řízení dle § 146 odst. 

2 o.s.ř. V této zásadě se promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil 

své subjektivní právo nebo právem chráněný zájem, resp. ten kdo, 

nenese procesní zavinění za zastavení řízení, by měl mít právo na 

náhradu nákladů, jež při této procesní činnosti účelně vynaložil, proti 

účastníku, jenž do jeho právní sféry bezdůvodně zasahoval, nicméně 

takto vynaložené náklady by vždy měly být přiměřené hodnotě předmětu 

sporu a neměly by ji převyšovat, natož pak mnohonásobně.31 K 

problematice výše účelně vynaložených nákladů v případě tzv. 

formulářových žalob se Ústavní soud vyjádřil v nálezu ze dne 29. 3. 2012, 

sp. zn. I. ÚS 3923/2011. Rozhodovací praxe Ústavního soudu, týkající se 

náhrady nákladů, vyústila v přijetí nálezu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 

25/12, uveřejněným pod číslem 116/2013 Sb. (s účinností od 7. 5. 2013, 

kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů) s přihlédnutím ke sdělení 

Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2013, č. Org. 23/13, kterým Ústavní soud  

                                                 
31

 k tomu srov. např. nález ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 275/01 či nález ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. I.   
ÚS 3698/10 
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zrušil vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. 12. 2000 č.  

484/2000 Sb. 

          Ústavní soud k účelnosti nákladů řízení za zastoupení advokátem 

zaujal stanovisko zejména ve sporech o zaplacení televizních poplatků, a 

to v nálezu ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 3344/2012, ve kterém provedl 

shrnutí rozhodovací praxe Ústavního soudu o náhradě nákladů řízení ve 

vztahu ke státním orgánům, statutárním městům a fakultním 

nemocnicím, když poukázal např. na nálezy ze dne 9. 10. 2008, sp. zn. I. 

ÚS 2929/07, ze dne 17. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1452/09 a ze dne 24. 11. 

2009, sp. zn. IV. ÚS 1087/09, ve kterých konstatoval, že tam, kde je k 

hájení svých zájmů stát vybaven příslušnými organizačními složkami, není 

důvod, aby výkon svých práv a povinností z této oblasti přenášel na 

soukromý subjekt (advokáta); pokud tak učiní, není důvod uznat takto 

vzniklé náklady řízení jako náklady účelně vynaložené. V nálezu ze dne 

23. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09 dospěl k obdobným závěrům ve 

vztahu ke statutárním městům a v nálezu ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. I. 

ÚS 195/11 i ve vztahu k fakultní nemocnici. Ústavní soud přitom dal ve 

svých rozhodnutích najevo, že podobný postup, kdy se prostřednictvím 

placených právních (či různých takzvaných poradenských) služeb 

přesouvají veřejné prostředky do rukou soukromých subjektů a dochází 

tak mimo jiné k neúměrnému navyšování nákladů řízení, tolerovat 

nebude. Oproti tomu v usnesení ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. II. ÚS 

1588/12, Ústavní soud zaujal stanovisko jiné, když uvedl, že Česká 

televize je sice veřejnoprávní instituce, které zákon ukládá plnění 

specifických úkolů, leč nejde o subjekt hospodařící s majetkem státu, 

nýbrž s majetkem svým. Na státu a státním rozpočtu je Česká televize 

nezávislá, je financovaná prostřednictvím televizních poplatků vybíraných 

na základě zákona č. 348/2005 Sb. a příjmy z vlastní podnikatelské 
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činnosti. Je tedy také jejím ekonomickým kalkulem, uvážením a rizikem, 

zda bude k vymáhání svých pohledávek angažovat externí odborníky či k 

této činnosti využije vlastních pracovníků. Rozhodne-li se přitom nechat 

se v řízení zastoupit advokátem, má jí být přizná plná náhrada nákladů 

řízení. Na citované usnesení sp. zn. II. ÚS 1588/12 pak navázal II. senát 

Ústavního soudu ještě usnesením ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 

2104/12. Nad rámec odůvodnění usnesení sp. zn. II. ÚS 1588/12 

zdůraznil, že Česká televize neodpovídá za závazky státu a stát 

neodpovídá za její závazky. Taková zákonná charakteristika právnické 

osoby veřejného práva odpovídá na státu a jeho orgánech neodvislému 

postavení České televize, která nemůže mít povahu subordinace ve 

vztahu k dalším orgánům veřejné moci. Ostatně Česká televize plní 

veřejnoprávní úkoly, které však nelze hodnotit jako výkon veřejné moci. 

Proto Ústavní soud ani v usnesení sp. zn. II. ÚS 2104/12 nedospěl k 

závěru, že sjednání advokáta pro zastupování před soudem ve věci 

vymáhání televizních poplatků ztělesňuje náklad neúčelný, který by 

soudy bez dalšího neměly České televizi přiznat. I senát Ústavního soudu 

se s právním názorem vysloveným ve shora citovaném usnesení a v 

usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2104/12 neztotožnil, neboť 

nepovažuje tyto argumenty, vzhledem k těžišti řešené problematiky - 

tedy k otázce účelnosti nákladů řízení při zastoupení České televize v 

soudních řízeních upínajících se k určení povinnosti uhradit televizní 

poplatek - za dostatečně a plně přiléhavé a v nálezu ze dne 24. 7. 2013, 

sp. zn. I. ÚS 3344/12, uvedl, že podle § 10 zákona č. 483/1991 Sb., o 

České televizi jsou finančními zdroji České televize zejména televizní 

poplatky a příjmy z vlastního podnikání. V případě poplatků ve smyslu § 2 

zákona č. 348/2005 Sb. nejde o správní poplatky za udělení koncese, ani 

za jakékoliv jiné plnění státu, nýbrž o svého druhu daň z majetku, se 
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zvlášť poukázaným výnosem nikoliv ve prospěch státního rozpočtu, ale ve 

prospěch zákonem určených provozovatelů rozhlasového a televizního 

vysílání. Provoz České televize je tedy financován i z prostředků, které 

televize nezískává vlastní aktivitou, ale jde o majetkový transfer plynoucí 

od poplatníků. Ze sněmovního tisku číslo 792/0 vyplývá (kapitola 8.3. 

Činnost útvaru televizních poplatků, str. 45), že organizační schéma České 

televize zahrnuje i Útvar správy a vymáhání televizních poplatků. Správu 

televizních poplatků (včetně rozesílání upomínek) provádí Česká televize; 

výslovně se zde dále (zejména) uvádí, že v roce 2011 se Česká televize 

ještě více zaměřila na úzkou spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. 

Kalcsa. Při projednávání návrhu zákona č. 302/2001 Sb., kterým se mění 

zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a 

některé další zákony v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

bylo mimo jiné zmíněno, že během šesti a půl roku zaplatila Česká 

televize externím společnostem za správu (vybírání) a kontrolu 

televizních poplatků 1,06 miliardy Kč. Existence České televize je 

konkrétním beneficiem (jedním z mnoha) společnosti uspořádané ve 

státě. Česká televize však z důvodů své nezávislosti není součástí státní 

moci, ale stát pro její fungování vytváří podmínky - ve formě zákonných 

záruk. Ze všech těchto důvodů Ústavní soud usuzuje, že při zvažování 

aplikace hledisek plynoucích z judikatury Ústavního soudu, jež se 

vztahuje k reflexi některých ústavněprávních aspektů právního 

zastoupení státu, není přiléhavé - jako dominantní kritérium - akcentovat 

skutečnost, že Česká televize je nezávislá na státním rozpočtu, že 

hospodaří s vlastním majetkem a že stát neodpovídá za její závazky. 

Svědčí proto - podle názoru I. senátu Ústavního soudu – jak povaha 

samotného televizního poplatku, tak i postavení České televize jako 

takové. I. senát Ústavního soudu se ztotožňuje se závěrem obsaženým v 
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usnesení sp. zn. II. ÚS 2104/12, že činnost České televize jistě není 

výkonem veřejné moci. Nicméně, na poli svého působení se těší 

výsadnímu postavení (k čemuž má vytvořené specifické podmínky) a lze 

tak na ni v určitých ohledech klást srovnatelné nároky jako na orgány 

státní moci. Ústavní soud v této souvislosti také nepřehlédl, že náhrada 

nákladů řízení je přiznávána úspěšnému účastníku řízení; jde tedy - 

alespoň z účetního hlediska - o výnos v rozpočtu České televize. Nicméně 

ani tato skutečnost nemůže konvenovat podstatě a smyslu ustanovení § 

142 odst. 1 o.s.ř., které hovoří o nákladech potřebných k účelnému 

uplatňování nebo bránění práva. I kdyby přiznaná náhrada nákladů řízení 

byla skutečně výnosem rozpočtu České televize (a zde tedy zůstává 

otevřená otázka stimulů s Českou televizí spolupracující advokátní 

kanceláře), nelze takovýto postup České televize považovat za 

konvenující principům spravedlnosti, jež by se právě televize měla snažit 

při všech svých činnostech (správu a vymáhání televizních poplatků 

nevyjímaje) naplňovat. Pokud totiž agendu televizních poplatků sama 

spravuje a tuto agendu následně předává příslušné advokátní kanceláři, 

pak se racionální smysl právního zastoupení advokátem do značné míry 

vytrácí. Ve sporech odvíjejících se od neuhrazených televizních poplatků 

nelze totiž paušálně (výjimka je samozřejmě možná) očekávat uplatnění 

do té míry specializovaných znalostí, jimiž by nedisponovali pracovníci 

zmíněného právního útvaru České televize; nadto lze – podle Ústavního 

soudu - vést úvahu i v tom směru, že měl-li televizní poplatek podle 

výroční zprávy z roku 2011 pokrývat takřka 90 % nákladů rozpočtu na rok 

2012, pak je jistě žádoucí a správné, aby si Česká televize činnosti 

spojené se správou a výběrem televizních poplatků zabezpečovala 

sama.32 

                                                 
32

 k tomu srov. přiměřeně závěry odstavce 24 shora nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2984/09 
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5.2. Rozhodnutí o náhradě hotových výdajů účastníků 

 

            Ustanovení § 142 o.s.ř. přiznává úspěšnému účastníkovi náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti 

účastníkovi neúspěšnému. Mezi tyto náklady řízení § 137 odst. 1 o.s.ř. 

řadí mimo jiné i hotové výdaje účastníků a jejich zástupců. Podle § 151 

odst. 2 o.s.ř. náhradu hotových výdajů soud stanoví podle zvláštních 

právních předpisů. Pokud je tedy účastník řízení zastoupen advokátem, 

soud stanoví náhradu hotových výdajů na vnitrostátní poštovné, místní 

hovorné a přepravné ve výši 300,- Kč na jeden úkon právní služby ve 

smyslu § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách 

advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění 

pozdějších předpisů.  

            Oproti tomu právně nezastoupenému účastníkovi není náhrada 

těchto nákladů přiznána, pokud vznik takových nákladů nedoloží. Je tedy 

pouze na nezastoupeném účastníku řízení, aby prokázal, že v souvislosti 

s řízením mu vznikly nějaké hotové výdaje a následně prokázal jejich výši. 

Shodně pak v případě, kdy chce nezastoupený účastník řízení žádat 

o přiznání náhrady ušlého výdělku, musí prokazatelně doložit, v jaké výši 

tuto náhradu, typicky za účast na soudním jednání, žádá. Takováto 

úprava klade na nezastoupené účastníky řízení vyšší nároky. 

           V současné době je proto navrhována změna občanského soudního 

řádu, jejímž hlavním principem je srovnat postavení právně 

nezastoupeného účastníka řízení s  účastníkem zastoupeným. 

Nezastoupený účastník řízení tak nebude muset vždy prokazovat hotové 

výdaje a ušlý zisk za účelem přiznání náhrady takových nákladů, neboť 

bude stanovena částka, které bude nezastoupenému účastníku řízení 

nahrazena. 
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            Navrhovaná právní úprava je dle mého názoru potřebná, jelikož 

výše popsaná současná právní úprava, která ve svém důsledku rozlišuje 

mezi zastoupeným a nezastoupeným účastníkem, může být dokonce 

shledávána v rozporu s čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, 

který zaručuje rovnost všem účastníkům řízení. Shodně pak by 

navrhovaná úprava měla usnadnit nezastoupeným účastníkům domoci se 

svých práv, neboť podporuje snazší uplatnění principu legitimního 

očekávání domoci se jeho majetkového nároku. 

            Současný právní stav a navrhovaná právní úprava nemá 

bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost různých skupin obyvatel 

a nevede k diskriminaci, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje a 

nestanoví pro žádnou skupinu obyvatel odlišné podmínky. 

            Návrhem se nevytváří nové právo, pouze dochází k zjednodušení 

postavení účastníka řízení, který není zastoupen tak, že nemusí 

prokazovat vynaložení hotových výdajů a ušlého výdělku, jelikož zákon 

počítá s jistou minimální částkou, která bude bez nutnosti prokazování 

jako náhrada výdajů a ušlého výdělku náležet k nárokům vítězné strany 

sporu.  

            Do právní úpravy soudního řízení se promítnou navržené změny v 

§§ 151a a 374a o.s.ř., tak aby i v exekučním řízení měl nezastoupený 

účastník nárok na přiznání hotových výdajů a ušlého výdělku o.s.ř. Podle 

nového § 151a o.s.ř. soudy budou napříště náhradu hotových výdajů a 

ušlého výdělku nezastoupeného účastníka, který nedoloží výši hotových 

výdajů a ani ušlého výdělku, přiznávat ve výši podle vyhlášky, kterou vydá 

Ministerstvo spravedlnosti. Navrhuje se, aby konkrétní výše náhrady 

výdajů nebyla stanovena přímo občanským soudním řádem, ale tento 

pouze normoval právní základ nároku, když konkrétní výši náhrady by 

stanovil podzákonný právní předpis. Takováto úprava by měla zajistit, že 
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v případě náhlé změny ekonomické situace, bude možné na toto 

reagovat. Navrhovaná úprava však nebrání účastníku, aby žádal přiznání 

náhrady vynaložených hotových výdajů či ušlého zisku ve vyšší výši, než 

bude stanovena vyhláškou. Takováto výše však bude muset být 

prokázána a soud ji přizná v případě, kdy bude odpovídat limitům § 142 

o.s.ř., tedy bude účelnou. 

            Upevňuje se tak zásada rovnosti účastníků, která je zakotvena čl. 

37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a to konkrétně posílením 

rovnosti mezi nezastoupenými a zastoupenými účastníky. Zákon by tímto 

měl rovněž účinněji naplnit právo na spravedlivý proces, jehož součástí je 

i právo na přiznání přiměřené náhrady nákladů, které úspěšné straně 

v řízení vzniknou.   

            Výši úhrady hotových výdajů a ušlého výdělku pro účely přiznávání 

náhrady nákladů nezastoupeným účastníkům stanoví Ministerstvo 

spravedlnosti vyhláškou. Vyhláška by měla stanovit náhradu 

v občanském soudním řízení tak, že ve sporech, ve kterých bylo 

rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši nepřesahující 10.000,- Kč, se 

paušální sazba stanoví ve výši 600,- Kč. V ostatních případech se paušální 

sazba stanoví ve výši 1000,- Kč. V řízení o výkonu rozhodnutí (exekučním 

řízení) by se v řízeních o peněžitém plnění ve výši nepřesahující 10.000,- 

Kč paušální sazba stanovila ve výši 300,- Kč a v ostatních případech ve 

výši 500,- Kč. 

 

5.3. Princip advokátního tarifu při rozhodování o nákladech řízení 

 

            Při rozhodování o náhradě nákladů řízení se po zrušení tzv. 

přísudkové vyhlášky (vyhl. č. 484/2000 Sb.) stal rozhodujícím advokátní 

tarif. Advokátní tarif je postaven na principu, že pro každý specifikovaný 
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úkon právní služby advokáta stanovuje výši odměny, která má být 

advokátovi hrazena. Tato výše odměny pak je základem pro určení výše 

náhrady nákladů řízení, kdy soud uloží straně, která neměla úspěch ve 

sporu, aby úspěšnému účastníku nahradila náklady řízení odpovídající 

násobku stanovené odměny počtem úkonů právní služby, které advokát 

ve věci učinil. K takto vypočtené odměně je dále připočtena částka, která 

odpovídá náhradě za hotové výdaje na vnitrostátní poštovné, místní 

hovorné a přepravné také vždy za jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 

advokátního tarifu).  

          Advokátní tarif stanoví pro mimosmluvní odměnu následující sazby: 

Sazba odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty 

1. do 500 Kč                            300 Kč, 

2. přes 500 Kč do 1 000 Kč             500 Kč, 

3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč          1 000 Kč, 

4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč        1 500 Kč, 

5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč      1 500 Kč a 40 Kč za každých  

                        započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč, 

6. přes 200 000 Kč  

   do 10 000 000 Kč                   9 100 Kč a 40 Kč za každých  

                       započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč, 

7. přes 10 000 000 Kč                 48 300 Kč a 40 Kč za každých  

               započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč. 

  

           V současné době je navržena nová úprava, která stanoví, že pro 

účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v občanském soudním řízení, 

v němž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10.000,- Kč, 

by sazba odměny za jeden úkon právní služby provedený advokátem 

v souvislosti s řízením činila z tarifní hodnoty  
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1. do 500 Kč                200 Kč, 

2. přes 500 Kč do 1000 Kč              300 Kč, 

3. přes 1000 Kč do 5000 Kč  400 Kč, 

4. přes 5000 Kč do 10000 Kč  500 Kč. 

 

          Tato úprava má za cíl dosáhnout snížení částky, kterou je povinna 

nahradit úspěšné straně neúspěšná strana občanského soudního řízení 

v těch věcech, kde hodnota peněžitého plnění, o němž je rozhodnuto, 

nepřevýší 10.000,- Kč. Takovéto omezení výše náhrady odměny advokáta 

je navrhováno v reakci na současnou situaci, kdy zejména v případě 

bagatelních pohledávek dochází k jevu, který již popsal i Ústavní soud ve 

svém rozhodnutí, kterým zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku. Tímto jevem je 

postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoli pro pohledávku 

samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhradu nákladů řízení. Tento 

jev je společensky nepřijatelným, neboť v jeho důsledku dochází nejen 

k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k 

zahlcování soudní soustavy.  
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IV. Postup soudu při rozhodování o nákladech řízení 

 
1. Petit návrhu a složení soudu 

 
          O náhradě nákladů řízení rozhoduje soud z úřední povinnosti, 

tedy i v případě, že se žádný z účastníků přisouzení náhrady nákladů 

řízení výslovně nedomáhal.  Nárok na náhradu nákladů má základ 

v procesním právu a vzniká teprve na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu má v tomto směru konstitutivní 

povahu.  

          O náhradě nákladů řízení soud rozhoduje v takovém složení, 

v jakém rozhoduje o věci samé. Výši nákladů řízení ve vyhotovení 

rozhodnutí určuje též ve věcech, v nichž jedná a rozhoduje senát, 

předseda senátu.   

     
    2. Rozhodování soudu o nákladech 
 

Náklady se hradí podle zásad zavinění, podle okolností případu, 

podle druhu řízení (např. v nesporných řízeních se nehradí), ale nejčastěji 

podle úspěchu (pouze ve sporných řízeních). 

Ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. ukládá soudu, aby přiznal účastníku, 

který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému 

uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch 

neměl. Toto ustanovení se vykládá tak, že nákladem potřebným 

k účelnému uplatňování nebo bránění práva je mj. vždy odměna za 

zastupování advokátem, a to i kdyby šlo o jednoduchou záležitost. Existují 

však rozhodnutí33, která náhradu nákladů spojených se zastupováním 

                                                 
33 

  Usnesení Ústavního  soudu ze dne 22.11.2011, sp.zn. IV.ÚS 3259/11 a ze dne 20.12.2011, sp.zn. 

III.ÚS 3303/11 
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advokátem úspěšnému účastníku nepřiznávají, neboť nejde o účelně 

vynaložené náklady.   

Soud by tak při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi 

účastníky (viz příloha č. 9 a 10) neměl pouštět ze zřetele účel civilního 

řízení soudního. Za náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo 

bránění práva ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. lze z tohoto hlediska 

považovat pouze náklady, které tomuto účelu odpovídají, tedy takové, 

které byly nezbytné k tomu, aby účastník mohl řádně hájit své porušené 

nebo ohrožené subjektivní soukromé právo v civilním soudním sporu.  To 

platí pro všechny druhy nákladů, včetně nákladů vznikajících v souvislosti 

se zastoupením advokátem. Náklady spojené se zastoupením advokátem 

zpravidla účelně vynaloženým nákladem budou, avšak výjimečně to tak 

být nemusí. O takovou výjimečnost se jednalo např. ve věcech, kdy 

žalobce je podnikatelem, který se zaměřuje na nakupování a vymáhání 

pohledávek. Každý podnikatel by přitom měl disponovat vlastnímu 

personálními, technickými, popř. i jinými zdroji potřebnými pro výkon 

podnikání, jakož i přinejmenším základními znalostmi z oboru. Na 

podnikateli, který hromadně nakupuje a vymáhá pohledávky, lze přitom 

spravedlivě požadovat dostatečné vybavení a základní odborné znalosti 

pro vymáhání pohledávek tohoto právního základu. Jestliže žalobce své 

podnikání omezuje toliko na nabývání pohledávek a výkon jeho 

materiální náplně (soudní vymáhání) ponechává advokátovi, jde o postup 

neodpovídající základním principům podnikání, včetně zásady, dle níž má 

podnikatel svou podnikatelskou činnost. Nechá-li se tedy žalobce 

zastoupit advokátem nikoliv kvůli poskytnutí kvalifikované právní pomoci, 

ale proto, aby se obohatil na náhradě nákladů spojených se 

zastupováním advokátem, je účel takového zastoupení v rozporu 

s účelem sledovaným civilním právem procesním. Takové počínání lze 
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považovat za zneužití procesního práva dát se zastoupit advokátem, a 

zpravidla dokonce i za procesní šikanu, neboť přímým úmyslem bude 

způsobit škodu druhé procesní straně tím, že se žalobce k její újmě 

obohatí. Náklady spojené se zastoupením advokátem nelze v takovém 

případě považovat za účelně vynaložené, a soud je proto nemůže 

úspěšnému žalobci přiznat.  

Postup při částečném úspěchu (viz příloha č. 11) upravuje občanský 

soudní řád v § 142 odst. 2 a 3. Zatímco odst. 3 řeší bagatelní neúspěchy 

(není třeba k nim přihlížet), podstatný je odst. 2, který uvádí dva možné 

postupy: 1. soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, 2. popřípadě vysloví, 

že na náhradu nákladů nemá právo nikdo. V prvním bodě je podstatné 

slovo „poměrně“, kdy je třeba najít správný postup rozdělení, ve druhém 

pak „popřípadě“, kdy je třeba odhalit, kdy na náhradu nákladů nemá 

nikdo právo.   

V praxi existují aplikační problémy, neboť existují 3 různé metody 

poměru rozdělení. Podle první metody se podle poměru úspěchů 

rozdělují náklady obou účastníků, tato metoda je však nespravedlivá, 

neboť se do náhrady započítávají také náklady méně úspěšného 

účastníka. Druhá metoda rozděluje pouze náklady úspěšnějšího účastníka 

a náklady druhého účastníka nebere vůbec v úvahu. Proti právu na 

náhradu nákladů úspěšnějšího účastníka se tedy započítává právo na 

náhradu nákladů druhého účastníka vycházející z nákladů účastníka 

prvního bez ohledu na to, jaké skutečné náklady méně úspěšný účastník 

vynaložil. Ani toto řešení se nejeví jako spravedlivé, neboť úspěšnějšímu 

účastníkovi, který nesl velmi vysoké náklady na bránění svého práva, 

avšak jej částečně neubránil, bude citelně sníženo právo na náhradu 

nákladů, přestože druhý účastník téměř žádné náklady nevynaložil 

(neměl „zásluhu“ na svém úspěchu). Tento postup se používá téměř ve 
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všech soudních rozhodnutích.  Pomocí třetí metody se rozdělují opět 

náklady obou účastníků, nikoliv však jejich součet. Každý účastník 

dostane nahrazeny své náklady řízení, a to podle svého úspěchu 

(samozřejmě v případě částečného úspěchu nikoli všechny). Každý 

účastník by měl získat náhradu svých nákladů podle poměru svého 

úspěchu, což nejvíce odpovídá spravedlivému rozložení nákladů, ale 

v případě ne příliš odlišné úspěšnosti (oba účastníci byli téměř stejně 

úspěšní) a mnohem vyšších nákladů méně úspěšného účastníka dojde 

k tomu, že úspěšnější účastník by měl hradit náklady méně úspěšného 

účastníka. Tento nedostatek lze odstranit aplikací druhého zákonného 

postupu rozdělení náhrady nákladů řízení. Soud v tomto případě může 

vyslovit, že nemá nikdo právo na náhradu nákladů řízení.  

 

3. Výrok soudu o nákladech řízení 
 

          Výrok o náhradě nákladů musí obsahovat každé rozhodnutí soudu 

(rozsudek, usnesení, platební rozkaz), jímž se u něj řízení končí. Výrok o 

náhradě nákladů řízení musí obsahovat rovněž konečná rozhodnutí 

vydaná v řízeních, která mohla být zahájena i bez návrhu nebo která sice 

lze zahájit jen na návrh, ale v nichž nelze dobře hovořit o úspěchu či 

neúspěchu, v nichž se náhrada nákladů řídí § 146 odst. 1 písm. a)o.s.ř., 

ledaže by v tomto řízení vystupoval jen jediný účastník. 

 O náhradě nákladů řízení je třeba rozhodnout též v usnesení, 

kterým soudu připouští záměnu účastníka (§ 92 odst. 2 o.s.ř.), neboť pro 

účastníka, který byl zaměněn, se tím řízení u soudu končí.  

Vystupoval-li v řízení vedlejší účastník, musí být také rozhodnuto o 

jeho právu nebo o jeho povinnosti k náhradě nákladů řízení. Má-li právo 

na náhradu nákladů řízení účastník, kterému vedlejší účastník pomáhal ve 

sporu zvítězit, je třeba přiznat náhradu nákladů též vedlejšímu účastníku. 
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Jestliže účastník podlehl, hradí náklady řízení společně a nerozdílně s ním 

jeho vedlejší účastník. 

V částečném nebo mezitímním rozsudku (usnesení) se o náhradě 

nákladů řízení nerozhoduje, je však třeba uvést, že o náhradě nákladů 

řízení bude rozhodnuto v rozsudku (usnesení) konečném.  

V usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, se 

nerozhoduje o náhradě nákladů předběžného opatření vzniklých 

účastníkům. Jestliže soud návrh na nařízení předběžného opatření 

zamítne, zastaví-li soud řízení o předběžném opatření nebo odmítne-li 

soud návrh na předběžné opatření, je třeba o náhradě nákladů řízení 

rozhodnout.  

Není-li známo při vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí, zda, 

popřípadě v jaké výši vzniknou účastníkům nebo státu náklady řízení, je 

třeba o náhradě nákladů rozhodnout co do základu. Rozhodnutím o 

základu náhrady nákladů řízení soud určí, zda a kterému účastníku 

přísluší plná náhrada nákladů nebo v jaké části, popřípadě v jakém 

poměru jsou účastníci povinni nahradit náklady řízení státu. Poté, co 

náklady řízení vzniknou (např. státu zaplacením znalečného) a co bude 

známa jejich výše, stanoví soud v souladu s pravomocným rozhodnutím o 

základu náhrady nákladů řízení jejich výši samostatným usnesením. 

 
 
4. Výroky při rozhodování o základu náhrady nákladů řízení 

 

          Nákladový výrok, jímž se rozhoduje jen o základu náhrady nákladů 

řízení, může znít např. takto: „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci (státu) 

náklady řízení ve výši, jak bude uvedena v samostatném usnesení“ – je-li 

žalovaný povinen hradit náklady řízení zcela.  
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          „Žalovaný je povinen nahradit žalobci (státu) polovinu (čtvrtinu, 

10% apod.) nákladů řízení, kdy výše této náhrady bude uvedena 

v samostatném usnesení.“ – je-li žalovaný povinen hradit jen část nákladů 

řízení. 

          „Účastníci jsou povinni nahradit státu náklady řízení, a to každý 

z jedné poloviny (třetiny, čtvrtiny, apod.), kdy výše této náhrady bude 

uvedena v samostatném usnesení.“ – ponesou-li účastníci náklady státu 

rovným dílem. 

          „Účastníci jsou povinni nahradit státu náklady řízení, a to žalobce 

z jedné třetiny (čtvrtiny, z 20 % apod.) a žalovaný ze dvou třetin (tří 

čtvrtin, z 80% apod.), kdy výše této náhrady bude uvedena 

v samostatném usnesení.“ – ponesou-li účastníci náklady státu v různé 

míře. 

          „Účastníci jsou povinni nahradit státu náklady řízení, a to žalobce a) 

z jedné pětiny, žalobce b) z jedné pětiny, žalovaný 1) z jedné pětiny a 

žalovaný 2) ze dvou pětin, kdy výše této náhrady bude uvedena 

v samostatném usnesení“ – bude-li více účastníků a ponesou-li náklady 

státu v různé míře.  

          Půjde-li o účastníka zastoupeného advokátem, notářem nebo 

patentovým zástupcem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními 

předpisy, je třeba výrok doplnit o dovětek určující platební místo: „ k 

rukám…, advokáta (notáře, patentového zástupce) se sídlem v …“. 
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V.  Související právní úprava 

 

1. Zákon o soudních poplatcích 

           V souladu s ustanovením článku 11 odst. 5 Listiny základních práv a 

svobod, je možné daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. To vše 

za současné platnosti zásady, že soudy, uplatňující státní moc, mohou 

činit pouze to, co zákon stanoví (čl. 2 odst. 2 Listiny). 

           Dle ustanovení § 1 zákona o soudních poplatcích se soudní 

poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů 

uvedených v sazebníku poplatků, jedná se v tomto případě o tzv. 

poplatky za řízení. Výše poplatků za řízení je zakotvena v položkách 1 – 23 

sazebníku poplatků. Je-li tedy s učiněním určitého podání spojeno 

zahájení soudního řízení a podléhá-li toto podání poplatkové povinnosti, 

pak bude soudem tento poplatek vyměřen dle výše upravené v položkách 

1-23 sazebníku poplatků. Zákonná úprava spojuje vznik poplatkové 

povinnosti vždy jednorázově s učiněním konkrétního podání, tedy se 

zahájením soudního řízení. Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o soudních 

poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného 

návrhu na zahájení řízení, podáním odvolání, podáním kasační stížnosti, 

atd. Poplatková povinnost tak vzniká na počátku řízení, okamžikem 

podání návrhu a tedy, dokud účastník neučiní úkon jiný - opět 

zpoplatněný - nevzniká mu již žádná poplatková povinnost bez výslovné 

zákonné úpravy.  

           Povinnost doplatit poplatek již v průběhu řízení pak vzniká 

účastníku řízení výjimečně pouze v případech předpokládaných výslovně 

v ustanovení § 6a odst. 3 zákona o soudních poplatcích, tedy rozšíří-li se 



70 

 

po podání návrhu na zahájení řízení předmět řízení, obdobně, rozšíří-li 

sám účastník po podání odvolání předmět řízení před odvolacím soudem 

nebo rozšíří-li účastník po podání dovolání předmět řízení před dovolacím 

soudem. Nově od 1.9.2011 soud doměří soudní poplatek do výše položky 

1, pokud soud nevydá elektronický platební rozkaz (položka 2 bod 2). Jiná 

zákonná povinnost účastníka řízení k doplacení již vyměřeného a řádně 

zaplaceného poplatku neexistuje 

Zákon o soudních poplatcích tedy uvádí, že poplatky se vybírají za 

řízení před soudy, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Dle 

ustanovení § 174 odst. 2 o.s.ř., podá-li i jen jeden ze žalovaných včas 

odpor, ruší se tím přímo ze zákona platební rozkaz v plném rozsahu a 

soud nařídí jednání. Z žádné právní úpravy nevyplývá, že by zákon pro 

účely poplatkové povinnosti rozlišoval mezi stádiem řízení příkazním a 

stádiem řízení „o návrhu na zahájení občanského soudního řízení“. I v 

případě podání odporu se řízení ve smyslu zákona nedělí na dvě stádia, 

nýbrž kontinuálně pokračuje v jediném řízení zahájeném okamžikem 

podání návrhu na vydání (elektronického) platebního rozkazu. Řízení není 

zahajováno dvakrát, nýbrž je zahájeno jediným úkonem žalobce – 

návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu. 

Rozhodující skutečností je tak to, že soudní poplatky se vybírají za 

úkony v soudním řízení, avšak právě pouze z úkonů výslovně uvedených v 

sazebníku poplatků. Dokud žalobce neučiní jiný z návrhů, jež jsou 

uvedeny v sazebníku poplatků, nemůže mu být jiný poplatek vyměřen 

nebo doměřen, neboť tuto povinnost nestanoví žalobci žádný právní 

předpis. Poplatková povinnost je spojena vždy s konkrétním úkonem a 

stíhá pouze toho, kdo tento úkon učinil.   
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Dle ustanovení § 174a odst. 1 o.s.ř. jsou-li splněny zákonem 

vyjmenované náležitosti, soud i při jejich splnění pouze může vydat na 

návrh žalobce elektronický platební rozkaz. Není tedy povinností soudu 

obligatorně vydat elektronický platební rozkaz, to však nic nemění na 

skutečnosti, že návrh na jeho vydání je zpoplatněn dle zvýhodněné 

položky 2 sazebníku poplatků (se zmíněnou výjimkou v případě, že soud 

tento elektronický platební rozkaz nevydá a poplatek doměří). Před 

novelou zákona o soudních poplatcích provedenou zákonem č. 218/2011 

Sb. byl totiž zpoplatněn jen úkon samotný – podání návrhu – tato 

skutečnost byla určující pro vznik poplatkové povinnosti včetně její 

splatnosti. Úvaha soudu, zda elektronický platební rozkaz skutečně vydá, 

popř. procesní aktivita žalovaného, který v případě vydání elektronického 

platebního rozkazu podá odpor, tak neměla pro vznik, výši a splatnost 

předmětného poplatku určující a nijak ji neovlivňovala, na rozdíl od 

současné úpravy.  

1.1. Osvobození od soudního poplatku 

 

Od povinnosti platit soudní poplatek (jako paušální platbu za 

konkrétní řízení) může být účastník (vedlejší účastník) osvobozen, a to ze 

zákona nebo na jeho návrh. Osvobození ze zákona upravuje jednak zákon 

o soudních poplatcích a jednak jiné zákony a vyhlášky (např. zákon č. 

119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o 

zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,  

vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů 

od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom). 
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V současné době bylo novelou zákona o soudních poplatcích 

(zákon č. 167/2013 Sb., ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) 

stanoveno, že soudní poplatky nebudou hradit ti poškození, kteří 

vymáhají náhradu škody způsobenou amnestovaným trestným činem. 

Novela se vztahuje i na všechny případné budoucí amnestie s tím, že 

poplatky budou vráceny i těm, kdo je už případně zaplatili. Důsledkem 

amnestijního zastavení dlouhotrvajících trestních stíhání je totiž to, že 

poškození se musí domáhat náhrady škody způsobené trestným činem 

nikoliv v trestním, ale v civilním řízení. Soudu přitom dosud musí na rozdíl 

od trestního řízení hradit poplatek. Poškození, kteří řádně uplatnili nárok 

na náhradu škody v později zastaveném trestním řízení, tak nemají 

povinnost v následném civilním řízení soudní poplatek hradit. 

 Jestliže soud rozhoduje k návrhu účastníka o osvobození od 

soudního poplatku dle § 138 odst. 1 o.s.ř., je účelem tohoto rozhodování 

posouzení poměrů účastníka, jakož i možné svévole nebo zřejmé 

bezúspěšnosti při uplatňování nebo bránění práva. Do nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí není tedy otázka povinnosti zaplatit soudní poplatek 

konečným způsobem rozhodnuta. Pro případ nepřiznání osvobození od 

soudních poplatků musí být účastníku řízení, za účelem možnosti 

uplatnění práva na soudní ochranu, poskytnut reálný časový prostor k 

úhradě soudního poplatku a k pokračování v řízení ve věci samé.  

           O podané žádosti o osvobození od soudního poplatku musí být 

rozhodnuto dříve, než soud pro nezaplacení soudního poplatku řízení 

zastaví. Toto obecné pravidlo má své výjimky, neboť jeho mechanické 

uplatňování by mohlo v některých případech vést ke zbytečnému 

prodlužování řízení opakováním stále stejných žádostí a rozhodnutí o 
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nich. O opakované žádosti o osvobození od soudního poplatku v rámci 

jednoho řízení je tedy soud povinen rozhodnout jen v případě, že tato 

žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména došlo-li ke 

změně poměrů účastníka řízení. 34  

           Předpoklad osvobození od soudních poplatků jako podmínka pro 

ustanovení zástupce účastníkovi soudem není naplněn již tím, že účastník 

je osvobozen od soudních poplatků ze zákona. Poučení o možnosti podat 

žádost na ustanovení zástupce soudem by se mělo dostat každému 

účastníkovi, u něhož jsou předpoklady k osvobození od soudních 

poplatků podle § 138 o.s.ř. Takovým účastníkem bude zejména ten, u 

něhož se lze domnívat, že jeho osobní poměry (zdravotní stav, pokročilý 

věk, sociální postavení) nejsou příznivé. Uvedeného poučení by se tedy 

mělo dostat takovému účastníku, z jehož projevů (podání či přednesů) či 

jiných skutečností za řízení zaznamenaných lze usoudit na to, že by 

předpoklady pro ustanovení zástupce mohly být dány. Vlastní 

posuzování, zda uvedené předpoklady jsou opravdu naplněny, včetně 

otázky, zda nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo 

bránění práva, soud posoudí až v případě, že účastník skutečně o 

ustanovení zástupce požádá. 

 

2. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách 

advokátů 

 

          Způsob a určení odměny advokáta je stanoven vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., kdy tento tzv. advokátní tarif 

odvíjí výši odměny a výši nákladů právního zastoupení od počtu úkonů 

                                                 
34 

srovnej např. usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2004, č. j. III. ÚS 404/04, dostupné na 

www.nalus.cz).  
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právní služby poskytnutých ve věci. Tato vyhláška ovšem stanovuje pouze 

závažný výpočet pro odměnu mimosmluvní, ale nedává žádné vodítko, 

jak by měla být určena v praxi nejčastěji aplikovaná odměna smluvní. 

Smluvní odměna vychází ze smluvní volnosti stran, které samy určí výši 

odměny nebo způsob jejího stanovení. Z důvodu ochrany klientů jsou 

však advokátům advokátním tarifem a zejména Etickým kodexem 

(usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ze dne 31.10.1996, 

kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 

advokátů České republiky) stanoveny při sjednávání smluvní odměny 

určité limity. Ve smyslu čl. 10 odst. 2 Etického kodexu musí být smluvní 

odměna přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a 

složitosti věci. Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen 

klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu jeho 

výkonů a taktéž vést o těchto výkonech přiměřené záznamy. Smluvní 

odměnu lze sjednat několika způsoby, a to jako odměnu časovou, 

podílovou a paušální, kdy uvedené způsoby lze modifikovat a navzájem 

kombinovat.  V případě časové odměny náleží advokátovi sazba za 

příslušnou časovou jednotku, nejčastěji hodinu poskytnuté právní služby, 

v dohodnuté výši, kdy advokátní tarif v § 4 obsahuje podpůrné pravidlo, 

jež opravňuje advokáta účtovat i každou třeba jen započatou časovou 

jednotku, nedohodne-li se s klientem jinak. Podstata podílové odměny 

spočívá v odvození odměny podílem z předmětu právní pomoci nebo 

podílem z výsledku řízení. V praxi často užívaným způsobem stanovení 

smluvní odměny je také tzv. paušální odměna, kdy se obvykle sjednává 

jako pevná částka za poskytnutí právních služeb v určité konkrétní 

záležitosti anebo za poskytování právní pomoci na dobu určitou či 

neurčitou.  
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3. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o paušálních sazbách výše 

odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem  

 

Vyhláška č. 484/2000 Sb. byla přijata na základě zmocnění 

obsaženého v § 151 odst. 2 o.s.ř., které bylo do občanského soudního 

řádu vloženo novelou č. 30/2000 Sb. Důvodová zpráva k této novele 

uvádí, že dosavadní systém odměny závislý na počtu úkonů právní 

pomoci byl důvodem průtahů ve skončení věci, nadto výpočet odměny 

byl složitý a komplikovaný. K odstranění tohoto stavu bylo proto 

navrženo, aby se při rozhodování o nákladech řízení podle jeho výsledku 

řídila výše odměny za zastupování advokátem zvláštním předpisem, v 

němž bude stanovena odměna paušální sazbou lišící se podle druhu 

řízení. Vyhláška tak stanovila jako princip náhrady nákladů řízení paušál 

za celé řízení v jednom stupni, tj. bez ohledu na jeho délku či náročnost 

se vycházelo z paušálních částek uvedených zejména v § 3 až 12 vyhlášky. 

Paušální odměny byly rozlišeny podle předmětu řízení, kdy v paušální 

sazbě byly zahrnuty všechny úkony právní služby učiněné zástupcem, s 

výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto dle § 147 o.s.ř. a 149 odst. 2 o.s.ř. 

Tento princip byl pro řízení prolamován pouze pro případ odmítnutí 

žaloby či zastavení řízení z jiného důvodu, než zpětvzetí žaloby (§ 13 cit. 

vyhl.) a pro případ, že by zástupce učinil v řízení pouze jeden úkon právní 

služby (§ 18 odst. 1 cit. vyhl.). Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 

17.4.2013, č.j. PI.ÚS 25/12 na návrh skupiny senátorů na zrušení cit. vyhl. 

však dospěl k závěru, že napadaná vyhláška je v rozporu s ústavním 

pořádkem a se zákonem, a proto ji ke dni 7.5.2013 zrušil. Ústavní soud 

konstatoval, že oproti smyslu vyhlášky uvedeného v důvodové zprávě 

k novele výše citované, způsobila tato tzv. přísudková vyhláška závažné 

negativní důsledky, porušující základní práva a způsobující disfunkce 
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justičního systému. Napadaná vyhláška totiž na rozdíl od advokátního 

tarifu (vyhl.č. 177/1996 Sb.) zavedla stanovení nákladů právního 

zastoupení na základě principu paušalizace sazeb výše odměn za 

zastupování v řízení, čímž neumožňovala rozlišit složitost věci, časovou 

náročnost, počet provedených úkonů právní služby, stejně tak jako 

způsob, jakým řízení před soudem skončilo (elektronickým platebním 

rozkazem či rozsudkem pro uznání nebo zmeškání). Vyhláška tak 

motivovala věřitele k vedení soudních sporů i v případech, v nichž 

předmětem sporu byla věc nepatrné hodnoty, a to s vidinou výdělku, 

neboť výše přiznaných nákladů řízení byla vždy vyšší než skutečně 

vynaložené náklady a tento rozdíl tak pro vítěznou stranu přinášel 

obchodní zisk, čímž docházelo k ožebračování značné části obyvatelstva, 

kdy významná část populace s nízkými příjmy nebyla s to uhradit soudem 

uložené náklady sporu, a následnou exekuci, spojenou s dalšími náklady, 

se ocitala ve vážných existenčních potížích.   

 

4. Zákoník práce a Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 

o sazbách základní náhrady za používání vozidel a stravné  

 

          Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje ve svých ust. § 156 

až 189 stravné a nocležné, které náleží účastníku podle zvláštního 

právního předpisu (srov. § 32 jednacího řádu), a dále náhradu (sazbu) za 

použití vozidla za každý kilometr. Podle § 189 odst. 1 zákoníku práce 

stanoví každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí prováděcí 

vyhlášku. Tato vyhláška35 pro účely poskytování cestovních náhrad 

stanovuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel a stravné a stanoví průměrnou cenu pohonných hmot. 
                                                 

35 
v současné době je platná vyhl. č. 435/2013 v Sb. 
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VI. Náklady řízení v zahraničních úpravách 

 

1. Slovensko  

 

Na Slovensku se úprava nákladů řízení od úpravy české významně 

neliší. 

Odměny advokátů jsou upraveny vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti Slovenské republiky (č. 655/2004 Z.z., o odmenách a 

náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ze dne 10. 

listopadu 2004 ve znění pozdějších předpisů). Odměna advokáta musí být 

stanovena dohodou mezi advokátem a jeho klientem (smluvní odměna). 

Valná většina všech odměn advokátů je sjednána na smluvní bázi, pokud 

právní předpisy nepředepisují tarifní odměny. Pokud se strany na této 

záležitosti nedohodnou, použijí se pro účely určení částky odměny 

příslušná ustanovení o tarifních sazbách (vyhláška o odměnách 

advokátů). Tarifní odměna se stanoví vynásobením základní sazby 

počtem úkonů nebo právních služeb, které advokát poskytl. Ve Slovenské 

republice plní funkci soudního vykonavatele soudní exekutoři v souladu 

se zákonem č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 

Princip slovenské vyhlášky o odměnách a náhradách advokátů je 

stanoven na principu výpočtu mimosmluvní odměny advokáta na základě 

provedených právních úkonů v dané věci, tedy je podobně koncipována 

jako advokátní tarif v ČR. Náhrada nákladů řízení, která zahrnuje i 

odměnu advokáta vychází z výše mimosmluvní odměny advokáta 

stanovované vyhláškou. 

            Slovenská vyhláška oproti české právní úpravě pracuje navíc 

s termínem průměrné mzdy (výpočtový základ - §1 odst. 3), který 
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v určitých případech ovlivňuje výši odměny advokáta za jeden právní 

úkon. V případě, kdy není možné určit hodnotu věci sporu v penězích 

nebo klient je spotřebitel a jde o zastupování ve sporu ze spotřebitelské 

smlouvy (nepoužije se v případě, kdy byl klient ve sporu, alespoň 

částečně úspěšný), atd. se stanoví výše odměny jako 1/13 průměrné 

mzdy za první půlrok minulého kalendářního roku, dále základní sazba 

tarifní odměny se sníží o 50%, když jde o společné úkony při zastupování 

dvou anebo více osob. Další odlišností je, že při spojení věci se základní 

sazba tarifní odměny z hodnoty věci s nejvyšší hodnotou zvyšuje o třetinu 

tarifní odměny, která by advokátovi patřila v ostatních spojených věcech. 

            Vzhledem k tomu, že vyhláška vychází z počtu vykonaných úkonů, 

je potřeba při výpočtu vycházet důkladně z § 14 této vyhlášky, jež určuje 

hodnotu jednotlivého úkonu poměrnou hodnotou podle předpokládané 

obtížnosti – podobně jak je tomu u advokátního tarifu v ČR. 

Hodnota sporu 

v EUR 

Za každých dalších 

započatých … EUR 

Základní sazba / navýšení v 

EUR 

  do 165,97 - 16,60 

do 663,88 33,19 + 1,66 

               do 6 638,78 331,94 + 9,96 

                 do 33 193,92 1 659,70 + 16,60 

                   nad 33 193,92 3 319,39 + 6,64 

 

Příklad 1: Hodnota sporu je 40 EUR. Základní sazba činí 16,60 EUR. 

Předpokládáme, že se jedná pouze o banální případ, tedy advokát 

pouze převezme případ a podá jedno písemné podání. Jedná se tedy o 

2 úkony → 2*16,60 = 33,2 EUR. 

Příklad 2: Hodnota sporu je 300 EUR. Základní sazba bude 16,60 + 8,3 

= 24,9 (á 25) EUR. Jeden úkon má hodnotu 190, advokát převezme 

případ a podá pouze návrh na vydání platebního rozkazu → 2 úkony 

→ 2*25 = 50 EUR. Pokud by bylo nařízeno navíc jednání, je nutné 

připočíst navíc jeden úkon právní služby. 



79 

 

Příklad 3: Hodnota sporu je 5.000 EUR. Základní sazba se vypočítá 

jako 16,60 + 24,9 + 139,44 = 180,94 (á 181) EUR. Tím pádem jeden 

úkon právní služby bude mít hodnotu 181 EUR. Předpokládejme tedy, 

že advokát převezme případ, podá jedno písemné podání k soudu a 

zúčastní se jednoho ústního jednání. Ve výsledku to jsou 3 úkony 

právní služby, a tudíž bude odměna advokáta činit 3*181 = 543 EUR. 

Mezi fixní náklady občanského soudního řízení na Slovensku patří 

soudní poplatky, kdy všechny kategorie poplatků jsou uvedeny 

v příslušných právních předpisech, které nabízejí různé způsoby určení 

výše těchto poplatků. U soudních poplatků (upraveny zákonem č. 

71/1992 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů) 

se jedná o pevně stanovenou částku, poplatek stanovený procentem 

nebo kombinaci obou těchto způsobů (v závislosti na typu žalovaného 

nároku). Výše exekučních poplatků a odměna advokátů a znalců (zákon č. 

233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, vyhláška č. 

655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb, vyhláška č. 491/2004 Sb., o odměnách, náhradách 

výdajů a náhradách za ztrátu času pro znalce, tlumočníky a překladatele) 

jsou určeny dle tarifu nebo smluvně. Náhrady svědkům (svědečné) jsou 

upraveny vyhláškou č. 543/2005 Sb., o jednacím a kancelářském řádu pro 

okresní, odvolací, zvláštní a vojenské soudy, kdy soud rozhoduje o 

náhradě nezbytných hotových výdajů a náhradě za ušlý zisk (podle 

pravidel stanovených ve vyhlášce o jednacím a kancelářském řádu).  

Kromě soudních poplatků tvoří náklady řízení především hotové 

výdaje stran soudního řízení a jejich zástupců. Tyto náklady jsou obvykle 

placeny poté, co je ve věci vydáno rozhodnutí soudu. Náklady 

občanského soudního řízení dále do značné míry závisejí na předmětné 

věci a na úvaze soudu (zejména pokud jde o výběr důkazních prostředků 
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a rozsah nákladů, které mají být uhrazeny soudu nebo protistraně). Je 

proto obtížné předem předvídat výši skutečných nákladů řízení.   

 

2. Německo 

Německo nerozlišuje mezi právníky a advokáty na různých 

stupních. V Německu jsou odměny advokátů účtovány buď v souladu se 

Zákonem o odměňování advokátů [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] 

(RVG) nebo na základě dohody mezi advokátem a klientem. Obecně jsou 

dohody o odměnách vždy možnou alternativou zákonem stanovených 

poplatků. Vždy je však třeba brát ohled na ustanovení § 49b Spolkového 

nařízení o povolání advokáta [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO)] a § 

3a až § 4b Zákona o odměňování advokátů. Zejména pokud advokát 

zastupuje klienta u soudu, dohodnutá odměna nemůže být nižší než 

stanoví zákon. Odměna vyšší než předepsaná zákonem může být 

sjednána kdykoliv. Přehled odměn připojený k zákonu RVG (Příloha 1 

RVG) stanoví buď fixní sazby nebo pásma sazeb pro jednotlivé činnosti. 

Výše odměny se zpravidla určuje v poměru k hodnotě nároku. Rozpětí 

sazeb na základě hodnoty nároku specifikují maximální a minimální 

možnou sazbu. Vlastní výše odměn odvozené z hodnoty nároku jsou 

stanoveny v tabulce odměn (Příloha 2 RVG). Příslušná odměna v 

předepsaném pásmu musí být v každém případě stanovena 

s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména rozsahu a obtížnosti dané 

práce, důležitosti případu, jakož i příjmu a majetkových poměrů klienta. 

Pokud právní zástupce nese mimořádné riziko odpovědnosti, může být 

také tato okolnost zvážena při určení jeho odměny. Tarifní pásma se 

zákonnými maximálními a minimálními částkami platí v řadě zvláštních 

oblastí, zejména v trestních věcech a věcech sociálního práva. 
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Za právní zastoupení u soudu se tedy účtují odměny na základě 

hodnoty řízení, pokud nebyla uzavřena dohoda o výši odměny. Tato 

hodnota obvykle odpovídá hodnotě řízení, podle níž se určují soudní 

poplatky. Zákon o odměňování advokátů přesně stanoví, pro jaké řízení 

lze účtovat jaké odměny a v jakých sazbách. Vlastní výše odměn 

odvozených z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce poplatků v Příloze 

2 zákona RVG. V občanskoprávním řízení prvního stupně advokát obvykle 

obdrží odměnu za zastoupení ve výši 1,3 násobku sazby a odměnu za 

soudní jednání ve výši 1,2 násobku sazby. Pokud advokát dosáhne 

vyrovnání mezi stranami, obdrží za poskytnuté služby zvláštní odměnu za 

vyrovnání, jejíž sazba je na prvním stupni 1,0 násobku sazby.  Podmínkou 

uplatnění nároku na advokátní odměnu je vystavení faktury, která 

přehledným způsobem uvádí mj. poskytnutou službu/věc a zákonem 

stanovený druh úkonu. 

Tabulka se základními sazbami mimosmluvní odměny advokáta je 

stanovena v § 13 výše uvedeného předpisu s tím, že minimální hodnota 

sazby u sporů do 300 EUR je 25 EUR: 

                     

Hodnota              

sporu v EUR 

Za každých dalších započatých…EUR Navýšení sazby o EUR 

  1 500 300 20 

   5 000 500 28 

    10 000 1 000 37 

    25 000 3 000 40 

    50 000 5 000 72 

      200 000 15 000 77 

      500 000 30 000 118 

             nad 500 000 50 000 150 

 

Příklad 1: Hodnota sporu je 5000 EUR. Výše základní sazby je základní 

částka + dopočet do 1500 + dopočet do 5000 = 25 + 4*20 + 7*28 = 301 

EUR. Vycházíme-li z koeficientů zveřejněných na e-justice.europa.eu a 
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představíme si modelovou situaci, kdy advokát bude zastupovat klienta 

v občanskoprávním řízení v první instanci a půjde na jedno soudní 

jednání, jeho odměna se vypočítá následovně: 301*1,3  

+ 301*1,2 = 391,5 + 361,2 = 752,7 EUR. 

            V německém právním řádu patří mezi zvláštní řízení řízení o vydání 

platebního rozkazu (Mahnverfahren). Postup při uplatňování platebního 

rozkazu je podobný tomu našemu s několika odlišnostmi.36 Vzhledem 

k jeho charakteristické odlišnosti oproti jiným řízením je výpočet odměny 

advokáta stanoven v příloze 1 RVG následovně. Za samotné právní 

zastoupení si advokát odnese odměnu dle sazebníku * koeficient 0,7537, 

dále za podání platebního rozkazu sazba * koeficient 1,0 dle b. 3305 

v příloze 1 RVG, v neposlední řadě následné podání k nařízení výkonu 

soudního rozhodnutí se řídí stanovenou sazbou * 0,5 (v tomto případě 

jsou zde ještě další výjimky a předpoklady, kdy se použije tento bod a kdy 

jiný). K danému výpočtu se nadále přičtou náklady advokáta a DPH.38 

Příklad 2: Hodnota sporu je do 300 EUR. Výše základní sazby je základní 

částka = 25 EUR. Vycházíme z toho, že advokát bude postupovat na 

základě výše uvedeného postupu a nebude nařízeno ústní jednání u 

soudu. Výpočet bude následující: 25*1 + 25*0,7 5= 25+18,75 = 43,75 

EUR; pokud k této částce připočteme i úkon advokáta k návrhu nařízení 

výkonu soudního rozhodnutí bude přičtena hodnota 25*0,5 = 12,5 → 

43,75 + 12,5 = 56,25 EUR39. 

Mezi fixní náklady stran v občanskoprávním řízení patří poplatek za 

řízení, který soud zpravidla obdrží na základě hodnoty nároku; v 

občanskoprávních sporech se výše poplatku řídí Zákonem o soudních 

                                                 
36

 Postup věřitele pro vydání platebního rozkazu (Mahnverfahren) je dostupný na této www: 

http://www.advokanc.de/12.html. 
37

 Část 3, úvodní ustanovení odst. 4, ve spojení s b. 2300 přílohy 1 k RVG – jedná se o mimosoudní práci 

advokáta, přičemž koeficient se může pohybovat mezi 0,5-2,5 s tím, že pokud přesáhne hodnotu 1,3, jedná  

se o rozsáhlou a náročnou práci advokáta. 
38

 http://de.wikipedia.org/wiki/Mahnverfahren 
39

 Přepočet na CZK: U sporu o částku do 7500 CZK bude mimosmluvní odměna advokáta 1093 CZK,  

popř. 1406 CZK.  
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nákladech [Gerichtskostengesetz] (GKG) a Zákonem o soudních 

nákladech v rodinných věcech [Gesetz über Gerichtskosten in 

Familiensachen] (FamGKG). Sazby jsou stanoveny v přehledu nákladů 

(Příloha 1 příslušného zákona). Vlastní výše poplatků odvozených z 

hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce poplatků (Příloha 2 příslušného 

zákona). V obecných občanskoprávních věcech a ve věcech výživného je 

sazba poplatku za řízení 3,0 a v manželských věcech 2,0. Ve věcech 

rodičovství týkajících se rodičovské péče a úpravy styku s rodičem je 

sazba 0,5. Ve věcech manželství se hodnota řízení stanoví na základě 

volného uvážení, při zohlednění všech okolností jednotlivých případů, 

zejména rozsahu a důležitosti případu a příjmu a majetkových poměrů 

manželů. Soudy zpravidla určují hodnotu řízení na základě trojnásobku 

čistého příjmu obou manželů. Ve věcech výživného se bere v úvahu 

částka výživného za rok. Ve věcech rodičovství týkajících se rodičovské 

péče a úpravy styku dítěte s rodičem se hodnota řízení rovná částce 

3 000 EUR. 

V obecných občanskoprávních věcech, věcech výživného a věcech 

manželství jsou soudní poplatky splatné ihned po podání žaloby. Ve 

věcech rodičovství jsou splatné na konci řízení. Není-li dohodnuto jinak, 

odměna advokáta je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní 

zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy. 

 3. Rakousko 

V Rakousku je advokacie organizována na principu spolkových 

zemí, tzn. že každá spolková země má vlastní advokátní komoru. Určitou 

zastřešovací a koordinační organizací je pak tzv. 

Rechtsanwaltskammertag. Rakouské stavovské předpisy advokátů (etický 
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kodex) stanoví, že honoráře vyplácené advokátům za poskytnuté služby 

mohou být v zásadě svobodně sjednány mezi klientem a advokátem. 

Honoráře mohou vycházet z hodinové sazby nebo jednotného honoráře, 

nehledě na množství potřebné práce a času. Pokud není výslovně sjednán 

žádný honorář, má se za to, že byla sjednána přiměřená výše odměny na 

základě tarifů stanovených v zákoně o odměnách advokátů nebo 

Allgemeine Honorar-Kriterien [Obecná kritéria odměňování].  

Zákon o odměnách advokátů stanoví, že v občanskoprávním řízení 

musí soud určit podíl nákladů, které musí neúspěšná strana uhradit 

druhé straně, přičemž poplatky vycházejí z hodnoty žaloby a doby trvání 

a povahy příslušné činnosti. Na druhou stranu se zákon o odměnách 

advokátů přímo použije na klienty jako takové, pouze pokud tak bylo 

sjednáno mezi advokátem a klientem. 

            Náhrada nákladů řízení v Rakousku funguje na principu objektivní 

právní odpovědnosti, tudíž strana, která prohraje spor, platí úspěšné 

straně účelně vynaložené náklady řízení. O náhradě nákladů řízení 

rozhoduje soudce ve smyslu ustanovení zákona o advokátním tarifu 

(Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG). V RATG odměny advokátů odrážejí 

nejen počet úkonů, ale i jejich náročnost. Podle daného jsou částky pro 

výpočet odměny rozděleny do 9 tarifních skupin (TS), kde se navíc dělí 

podle výše hodnoty sporu (vyšší hodnota → vyšší odměna). 

            Právní úkony jsou účtovány dle TS 2, 3A, 3B, 3C RATG záležíc na 

složitosti projednávané věci. TS 1 - základní právní služby poskytované 

advokátem, TS 2 – jednoduché nároky, žaloby, žádosti, TS 3A – žaloby, 

vyjádření k žalobám, rozkazy, nařízení a zastoupení na jednání, TS 3B – 

pro řízení soudu 2. instance, TS 3C – pro řízení před nejvyšším soudem. 

Telefonní hovory, konference, dopisy a poplatky se účtují dle TS – 5-8 
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RATG. Advokát si může své náklady („Einheitssatz“) účtovat buď dle 

přímo stanovených hodnot, nebo jako % navýšení částky odměny za úkon 

dle TS. 

            Pro lepší představu je předložena tabulka do 10 170 EUR, kde jsou 

stanoveny hodnoty přímo v RATG, pro vyšší hodnoty se již používá 

speciální výpočet. 

                Hodnota  sporu 

v EUR 

TS 1 TS 2 TS 3 A TS 3 B TS 3 C 

 do 40 2,70 11,90 23,30 29,10 34,90 

 do 70 3,80 17,60 34,90 43,50 52,30 

   do 110 4,90 23,30 46,40 58,00 69,60 

   do 180 5,50 25,70 51,20 64,00 76,60 

   do 360 6,00 29,10 58,00 72,40 86,80 

   do 730 7,30 34,90 69,60 86,80 104,10 

      do 1 090 9,70 46,40 92,70 115,80 138,90 

      do 1 820 10,60 52,30 104,10 130,10 153,30 

      do 3 630 11,90 58,00 115,80 144,60 173,50 

      do 5 450 14,20 69,60 138,90 173,50 208,20 

      do 7 270 17,60 86,80 173,50 216,70 260,10 

        do 10 170 23,30 115,80 132,20 289,00 346,70 

 

            Stejně jako v Německu, resp. i u nás, existuje v Rakousku speciální 

řízení, které má pomáhat k efektivnímu vymáhání platebních pohledávek 

soudní cestou. Částka pro níž může být použit nařízen platební rozkaz, 

nesmí přesáhnout 75 000 EUR. Platební rozkazy (Obligatorisches 

Mahnverfahren) by se dle základního dělení zařadily do TS 2, tudíž 

předpoklad zjednodušeného jednání předpokládá i rakouská právní 

úprava. Vzhledem k tomu, že se u tohoto řízení nepředpokládá jednání, 

signalizuje tento fakt další ponížení nákladů, a tím pádem i výše náhrady 

nákladů řízení. 

            Honorář, který dostávají za svou práci exekutoři, je stanoven ve 

Vollzugsgebührengesetz [zákon o exekučních poplatcích]. Tento zákon 

konkrétně upravuje poplatek za exekuci, který musí věřitel podávající 
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žádost uhradit při předložení žádosti o exekuci společně s jednotným 

poplatkem stanoveným v Gerichtsgebührengesetz  [zákon o soudních 

poplatcích] (GGG). Exekutor má také nárok na odměnu za převzetí 

plateb, kterou lze odečíst z vymožené částky, a za prodej zastaveného 

majetku, která je exekutorovi vyplacena z výtěžku prodeje. Poplatek za 

exekuci tvoří součást nákladů exekučního řízení, jejichž úhradu nařídí 

soud dlužníkovi, pokud si to věřitel přeje. 

Výše soudních poplatků za využití služeb soudů, které jsou 

stanoveny buď jako pevně stanovené poplatky (fixní částky), nebo jako 

procento z vyměřovacího základu, závisí na povaze věci i hodnotě 

žalobního nároku (upravené podle vyměřovacího základu). V případě 

občanskoprávního řízení u soudu prvního stupně se (jednotné) poplatky 

stávají splatnými v zásadě v okamžiku podání dokumentu, kterým se 

iniciuje dotčené řízení. Tento poplatek je splatný pouze jednou, nehledě 

na to, zda žádost obsahuje více než jeden žalobní nárok nebo se vztahuje 

k více než jedné osobě, a kryje celé řízení u soudu prvního stupně. Pokud 

je žalobní návrh v průběhu řízení rozšířen, může od takového okamžiku 

vzniknout povinnost platit další poplatky. Tyto poplatky se stávají 

splatnými v okamžiku založení písemného podání nebo (v případech, kdy 

dojde během projednávání věci k rozšíření žalobního návrhu), 

v okamžiku, kdy je takové rozšíření zaneseno do protokolu. V případě 

občanskoprávního řízení u soudu druhého nebo třetího stupně se 

poplatek stává splatným v okamžiku podání opravného prostředku (§ 2 

odst. 1 zákona o soudních poplatcích, GGG). Odchylně od tohoto 

ustanovení se v některých případech řízení v nesporných věcech hradí 

místo žalobního poplatku poplatek za rozhodnutí. 
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V Rakousku se poskytuje tzv. „procesní pomoc“, která má v civilním 

právu dlouhou tradici a je upravena v samostatném zákonu o procesní 

pomoci (Verfahrenshilfegesetz, BGBI 569/1973). O povolení procesní 

pomoci musí účastník řízení požádat, žádost se podává u soudu 1. stupně 

na předepsaném formuláři. K žádosti přikládá žadatel nebo jeho zákonný 

zástupce majetkové prohlášení, které nesmí být starší než 4 týdny. Soud 

procesní pomoc usnesením povolí, tj. musí ze zákona povolit a musí v 

usnesení také určit rozsah, v jakém se tato pomoc povoluje, pokud 

náklady řízení, které účastníku řízení při řízení vzniknou, by mohly ohrozit 

nutnou výživu, a nejde o zřejmě svévolné či bezúspěšné uplatňování 

nebo bránění práva. Procesní pomoc lze přiznat jak osobám fyzickým, tak 

i osobám právnickým. Osvobození (ať již částečné nebo úplné) od hrazení 

nákladů řízení je pouze dočasné a trvá zásadně tak dlouho, jak dlouho 

jsou splněny uvedené podmínky. V procesní pomoci jsou zahrnuta 

dočasná osvobození od soudních poplatků a jiných státních poplatků, 

náklady úředních jednání mimo budovu soudu, svědečné, znalečné, 

tlumočné a náklady přísedících a opatrovníků, náklady nutných 

zveřejňování, nutné hotové výdaje právních a zákonných zástupců, 

případné zajištění nákladů řízení, náklady právního zastoupení (pokud 

musí mít strana advokáta ze zákona anebo pokud je zastoupení 

advokátem nutné vzhledem k povaze případu). V případě, že advokát 

zastupující účastníka řízení, kterému byla povolena procesní pomoc, 

vyhraje, hradí mu zásadně náklady protistrana.   
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4. Polsko 

Soudní poplatky a výlohy upravuje zákon ze dne 28. července 2005 

o soudních výlohách v občanskoprávních věcech (ustawa o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych), dále jen „zákon“. Poplatkem je 

peněžní částka účtovaná za každou listinu předloženou soudu, a to tam, 

kde zákon takový poplatek stanovuje. Existují tři druhy poplatků: 

variabilní, fixní a základní. Výše poplatku se mění v závislosti na povaze 

věci: občanskoprávní, rodinná, obchodní či jiné. Při určování výše nákladů 

se rovněž bere v úvahu druh podání k soudu. 

Minimální výše poplatků právních zástupců a právních poradců 

jsou stanoveny ve dvou nařízeních ministra spravedlnosti ze dne 28. září 

2002. Jakékoli další záležitosti týkající se odměny právního zástupce nebo 

právního poradce jsou upraveny ustanoveními § 735 a násl. občanského 

zákoníku. Lhůta pro uhrazení poplatku je stanovena dohodou stran. 

Osvobození od soudních výloh upravují §§ 94 až 118 zákona. V §§ 94–98 

tohoto zákona je uveden seznam kategorií subjektů a věcí osvobozených 

od povinnosti uhradit soudní výlohy na základě tohoto zákona. Do 

kategorie subjektů osvobozených od povinnosti uhradit soudní výlohy 

patří například osoby žádající o potvrzení otcovství nebo o placení 

výživného. 

Odměny v jednotlivých věcech se v Polsku podle zákona řídí 

dohodou mezi advokátem (adwokat) a klientem. Zohledněny mohou být 

složitost a rozsah právního problému, čas vyžadovaný k řádnému splnění 

úkolu, zkušenosti a odborné znalosti advokáta, lhůty, stupeň naléhavosti i 

jiné faktory. Podle vyhlášky o odměnách za advokátní služby ministerstva 

spravedlnosti č. 163, věc 1348, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 
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udzielonej z urzędu ze dne 28. září 2002 ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška), je třeba při stanovení odměny vzít v potaz složitost a 

povahu věci a práci vyžadovanou k dovedení věci do konce. Ve zvláštních 

případech pak v závislosti na hmotné a rodinné situaci klienta může 

advokát stanovit nižší odměnu než je ta, která vyplývá ze zákona Zásadou 

je, že náklady řízení hradí neúspěšný účastník. Částka přiznaná soudcem 

(za zastoupení advokátem) se však musí pohybovat v rámci intervalu 

stanoveného vyhláškou o odměnách za advokátní služby. Odměna tak  

nesmí překročit šestinásobek minimální sazby nebo hodnotu předmětu 

sporu. Výše odměny rovněž závisí na povaze a cíli věci a na fázi řízení. 

Hlavy 2 až 5 vyhlášky vymezují minimální odměny v různých věcech. 

            Obecně tedy platí, že strana, která prohrála, musí uhradit základní 

náhrady řízení a nahradit vítězné straně náklady právního zastoupení. 

Náhrada odměny advokáta je stanovena výše citovanou vyhláškou 

Vyhláška, stejně jako zrušená přísudková vyhláška v ČR, stanovuje výši 

částek, z nichž soudce vychází při stanovení výše části náhrad nákladů 

řízení – odměny advokáta. 

             Vyhláška mimo jiné pracuje i s tabulkou pro spory o finanční 

částky v civilních věcech, kde jsou stanoveny, stejně jako většina 

ostatních částek uvedených ve vyhlášce, minimální hodnoty určené pro 

náhradu odměny advokáta (viz tabulka): 

 

           Hodnota sporu 

v PLN 

přepočet na CZK Minimální výše 

přisouzené odměny 

přepočet na CZK 

 do 500 do 3 000 60 360 

    do 1 500 9 000 180 1 080 

    do 5 000 30 000 600 3 600 

      do 10 000 60 000 1 200 7 200 

      do 50 000 300 000 2 400 14 400 

        do 200 000 1 200 000 3 600 21 600 

          nad 200 000 nad 1 200 000 7 200 43 200 
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            Podstatnou odlišností oproti přísudkové vyhlášce v ČR je 

především výslovné zákonné znění, které dané částky určuje jako 

minimální hodnoty, které má soudce vítězné straně přisoudit za 

zastupování advokátem. V případě komplikovanosti případu, zvýšené 

potřebě advokáta věnovat danému případu více času, nebo nezbytnosti 

zkušeného advokáta pro daný případ se tyto hodnoty liší. Například 

polská zpráva, kde je mimo jiné vyjádření i ohledně odměn advokátovi, 

říká, že odměna advokáta v obchodních sporech se pohybuje mezi 500 

– 26.000 EUR (12.500,- Kč – 650.000,- Kč). 

Náklady zahrnují výdaje související s účastí stran, svědků a znalců 

na řízení. Odvíjí se i od času a vynaloženého úsilí. Náklady mohou 

zahrnovat odměnu tlumočníků a překladatelů, cestovní výdaje a náklady 

na ubytování či náhradu ušlého zisku svědků za dobu strávenou u soudu. 

Dalšími zohledňovanými výdaji jsou: odměny jiných institucí a osob, 

prozkoumání důkazů, přeprava a zabezpečení zvířat a věcí, čas strávený 

ve vazbě nebo vydaná prohlášení. Vedle toho existují náklady řízení. Tyto 

se skládají z nákladů soudu, nákladů na přípravu řízení a nákladů na 

úkony učiněné advokátem nebo právním zástupcem v rámci zastupování 

klienta (včetně odměny za zastoupení a poradenství). Obecnou zásadou 

je, jak výše uvedeno, že neúspěšný účastník nahradí úspěšnému 

účastníkovi náklady, které důvodně vynaložil na ochranu svých zájmů, 

není-li stanoveno jinak. Vítězná strana však musí počkat do vyhlášení 

konečného rozhodnutí, než jí mohou být tyto náklady nahrazeny. O 

nákladech se rozhoduje až v závěrečné fázi soudního řízení, těsně před 

přijetím konečného rozhodnutí. 

Úhrada nákladů na soudní řízení mezi účastníky se uskutečňuje v 

souladu se zásadami stanovenými v § 98 zákona až § 110 zákona a § 520 

zákona. Základním pravidlem podle § 98 zákona je, že strana, která v 
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dané věci neuspěla, hradí protistraně na návrh náklady nezbytné pro 

účelné domáhání se práv a účelnou obhajobu (náklady řízení). Mimoto v 

souladu s § 100 zákona budou v případě, že požadavky jsou přiznány 

pouze částečně, náklady vzájemně vyrovnány nebo rozděleny přiměřeně. 

Soud však může uložit jedné ze stran povinnost uhradit veškeré náklady, 

byla-li protistraně přiznána pouze malá část jejích požadavků, nebo 

pokud určení částky splatné této straně záviselo na vzájemném 

vypořádání nebo ocenění soudu. V mimosoudním řízení hradí každý 

účastník náklady spojené s jeho účastí v dané věci. Soud může 

rozhodnout o nákladech na základě viny nebo podle zásad spravedlnosti, 

je-li to odůvodněno okolnostmi dané věci. 

Polské právo rovněž vymezuje odměny soudních vykonavatelů 

(komornicy), a to v zákoně o soudních vykonavatelích a exekučním řízení 

(ustawa o komornikach sądowych i egzekucji). 

 

5. Francie 

Odměny pro právnické profese jsou tvořeny pevnými poplatky a 

variabilními poplatky (často jde o procento z hodnoty sporu), kdy je třeba 

rozlišovat mezi pomocnými soudními osobami – auxiliaires de justice 

(advokáti, soudní zmocněnci např. pro insolvenční řízení), jejichž 

odměňování se řídí tarifem pouze částečně. Odměny jsou z větší části 

volně sjednávány s klienty a úředními osobami – officiers publics ou 

ministériels, jejichž odměny se řídí tarifem v rámci regulační pravomoci 

francouzské vlády.  

Regulační předpisy stanoví tarify pro advokáty zastupující procesní 

subjekty v prvoinstančním řízení (nařízení č. 72-784 ze dne 25. srpna 

1972 a č. 75-785 ze dne 21. srpna 1975). 
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V občanskoprávních věcech existují náklady, které jsou z právního 

hlediska nezbytné pro konání soudního řízení a jejichž výše je stanovena 

tarifem na základě právního předpisu nebo soudního rozhodnutí. Tyto 

náklady jsou klasifikovány jako náklady řízení a zahrnují poplatky, daně, 

platby nebo odměny vybírané sekretariáty soudů nebo daňovou správou, 

náklady na překlady listin v případě, že jsou vyžadovány ze zákona nebo 

na základě mezinárodního závazku, náhrady svědkům, odměny soudních 

znalců, tarifní výdaje (tarif soudních exekutorů, právních zástupců u 

odvolacího soudu, advokátů), odměny úředních osob, odměny advokátů 

v případě, že jsou upraveny právními předpisy, a to včetně poplatku za 

obhajovací řeč, náklady spojené s doručením listiny do zahraničí a 

náklady na překlady a tlumočení.  

Náklady občanského soudního řízení zahrnují veškeré náklady, 

které strany uhradily nebo mají uhradit před zahájením soudního řízení 

nebo v jeho průběhu. Před zahájením soudního řízení to jsou například 

náklady na právní poradenství, na soudní znalce, cestovní náklady. V 

průběhu řízení se tyto náklady mohou týkat nákladů řízení uhrazených 

pomocným soudním osobám a úředním osobám, poplatků vybíraných 

státem a odměn poradců. Po ukončení řízení to mohou být náklady na 

výkon rozhodnutí. 

Z hlediska právní pomoci se nečiní rozdíly podle druhu 

projednávané věci – občanskoprávní nebo trestní – ani podle druhu 

soudního řízení. Přiznání nebo odmítnutí právní pomoci je vázáno pouze 

na příjmy žadatele. O právní pomoc mohou požádat všichni, kteří jsou 

francouzskými státními občany a státní občané členských států Evropské 

unie i neziskové právnické osoby, které si přejí uplatnit svá práva před 

soudem a nemají dostatečné příjmy. Pokud jde o zdroje, zohledňují se 
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průměrné měsíční příjmy žadatele o právní pomoc za poslední kalendářní 

rok a případně i příjmy osob žijících s ním ve společné domácnosti. Právní 

pomoc může být úplná nebo částečná v závislosti na příjmech.  

V občanskoprávních věcech musí jakýkoliv rozsudek či rozhodnutí, 

kterým je ukončeno instanční řízení, rozhodnout o tom, kdo ponese 

náklady vynaložené v rámci soudního řízení. V zásadě je náhrada nákladů 

řízení uložena straně, která v řízení neuspěla. Soud však na základě 

odůvodněného rozhodnutí může uložit náhradu části nebo veškerých 

nákladů protistraně. Jedna ze stran se rovněž může domáhat toho, aby 

protistrana nesla částečně nebo úplně náklady, které vynaložila a které 

nejsou součástí nákladů řízení. Jedná se například o odměny a platby za 

obhajovací řeč pro právního zástupce, náklady soudních exekutorů a 

poplatky za exekutorské zápisy a cestovní náhrady protistrany. 

V takovém případě soud odsoudí stranu, která je povinna uhradit náklady 

řízení, nebo v případě, kdy je řízení bezplatné, stranu, která neměla 

úspěch ve sporu, zaplatit druhé straně částku, jejíž výši soud stanoví 

z titulu výdajů, které nejsou zahrnuty do nákladů. Přihlíží přitom k zásadě 

spravedlnosti nebo k ekonomické situaci strany, které byla uložena 

náhrada nákladů. Ze stejných důvodů může rozhodnout, i z moci úřední, 

že náhradu nákladů uložit nelze. 
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6. Náklady řízení před soudy EU 

 

Řízení před soudními orgány EU (Soudní dvůr, Soud prvního 

stupně) nepodléhá žádnému soudnímu poplatku a je plně hrazeno z 

rozpočtu ES, a to bez ohledu na typ řízení. 

Pokud jde o náklady jednotlivých účastníků, v rozhodnutí ve 

sporném řízení musí být řešena otázka náhrady nákladů účastníků i 

vedlejších účastníků. Jednací řád ESD stanoví, že neúspěšná strana má 

hradit vynaložené náklady straně úspěšné. Ta ovšem musí právo na 

náhradu nákladů uplatnit. Vedlejší účastníci si nesou vlastní náklady sami. 

V případě řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení) je 

rozhodnutí o náhradě nákladů plně v kompetenci národního soudu, který 

se obrátil na ESD, a to podle jeho vnitrostátních předpisů (v rámci 

původního národního řízení). 

 

7. Porovnání zahraničních úprav nákladů řízení s českou úpravou 

 

          Předmětem mého srovnání jsou jen země kontinentálního práva v 

Evropě, neboť např. soudní poplatky v zemích common law jsou v 

celkovém soudním řízení zanedbatelnou položkou, řádově menší než jsou 

soudní poplatky v kontinentální Evropě.  

Pokud porovnáme výši soudního poplatku v ČR ve srovnání s 

Evropou, patříme k průměru. V Polsku činí v majetkových civilních 

sporech soudní poplatek 5% z celkové částky, minimálně však 30 zlotých 

(cca 200,- Kč), maximálně 100 000 zlotých (cca 622 000,- Kč). Český 

žalobce je tedy na tom hůře pouze tehdy, pokud žaluje opravdu vysokou 

částku, neboť maximální soudní poplatek je v ČR o téměř 400 000,- Kč 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_277.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_277.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_277.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_276.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_276.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_276.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_276.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_276.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_325.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_325.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_325.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_245.htm
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větší. V řadě evropských zemí jsou žalobci v případech žalob na vysoké 

částky v lepší pozici než v Česku. 

Vysoké soudní poplatky jsou v Německu nebo v Rakousku. Soudní 

poplatek za německou žalobu ve výši 1 000 Euro činí 165 Euro (16,5% z 

žalované částky, tedy téměř čtyřikrát více než u nás), za žalobu ve výši 

10 000 Euro poplatek ve výši 588 Euro (5,8%, tedy téměř shodně jako u 

nás). Ze stotisícové žaloby (v Eurech) bude činit soudní poplatek 2.568 

Euro (cca 2,6% - to už je o 2,4% méně než v Česku), z miliónové žaloby 

pak 13.368 Euro (cca 1,3%). V případě takto vysoké částky tedy bude 

žaloba v Německu již podstatně levnější, když u nás by soudní poplatek 

činil ve stejném případě 40 000 Euro a byl v polovině zákonného stropu 

(2 milióny Kč). 

Podobně v Rakousku jsou poplatky za žaloby velmi vysoké, i když 

nedosahují výše německých poplatků. U žalované částky ve výši 20 000 Kč 

to je asi 7,7%, u střední ve výši 200 000,- Kč to je již jen 3,8%, u žalované 

částky ve výši 2 000 000,- Kč to je jen 1,8 %, tedy téměř třikrát levnější 

než v Česku. U velké žalované částky nad 20 000 000,- Kč činí soudní 

poplatek asi 1,5%, tedy 300 000,- Kč, zatímco v Česku by činil 1 000 000,- 

Kč. 

Procentní výměra v řadě států, včetně Německa a Rakouska, klesá 

s tím, jak stoupá výše žalované částky, což se vysvětluje tak, že soudní 

poplatek má reflektovat náklady justičního systému s jeho vyřešením.  

Pro srovnání uvádím tři modely existující v Evropě: německý, 

švýcarsko-britský a český, ze kterých je patrné, že celková výše nákladů 

soudního řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku a nákladů 

právního zastoupení v nalézacím a exekučním řízení se významně liší.  
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NĚMECKO 

Dluh např. .............................1 020 Kč 

Soudní poplatek ..........................576 Kč 

Náklady zastoupení v nalézacím řízení.....744 Kč 

Náklady zastoupení v exekučním řízení.....372 Kč 

Odměna exekutora..........................595 Kč 

CELKEM (v přepočtu).....................3 307 Kč 

 Německý model funguje i v Polsku: 

POLSKO 

Dluh....................................1 020 Kč 

Soudní poplatek...........................180 Kč 

Náklady zastoupení v nalézacím řízení.....360 Kč 

Náklady zastoupení v exekučním řízení.....423 Kč 

Odměna exekutora..........................530 Kč 

CELKEM (v přepočtu).....................2 513 Kč 

 

ŠVÝCARSKO-BRITSKÝ MODEL 

Dluh...................................1 020 Kč 

Soudní poplatek..................... 292-710 Kč 

Náklady zastoupení v nalézacím řízení......0 Kč 

Náklady zastoupení v exekučním řízení......0 Kč 

(přiznává se až od určité výše dluhu, v Británii 150 000 Kč) 

Odměna exekutora.....................420-835 Kč 

CELKEM.................................2 565 Kč 
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ČESKÁ REPUBLIKA (dle posledního znění vyhl. č. 484/2000 Sb.) 

Dluh...................................1 020 Kč 

Soudní poplatek................... ..... 400 Kč 

Náklady zastoupení v nalézacím řízení..5 220 Kč 

Náklady zastoupení v exekučním řízení..2 920 Kč 

Odměna exekutora.......................7 800 Kč 

CELKEM................................17 360 Kč 

 

ČESKÁ REPUBLIKA (dle posledního znění vyhl. č. 177/1996 Sb.) 

Dluh...................................1 020 Kč 

Soudní poplatek................... ..... 400 Kč 

Náklady zastoupení v nalézacím řízení..4 720 Kč 

Náklady zastoupení v exekučním řízení..2 170 Kč 

Odměna exekutora.......................7 800 Kč 

CELKEM................................16.110 Kč 
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VII.Závěr 

 

          Se soudním řízením jsou spojeny výdaje nejrůznějšího charakteru, 

které vynakládají různé subjekty. Stát vynakládá tzv. všeobecné náklady 

nezbytné pro činnost soudní soustavy, neboť právě soudní soustava 

realizuje výkon jedné složky státní moci, a to výkon soudnictví. Další 

subjekty řízení jsou však také nuceny vynaložit výdaje, a to dokonce i 

tehdy, jsou-li nuceny bránit v soudním řízení svá ohrožená nebo 

porušená práva nebo oprávněné zájmy. Tato skutečnost je důsledkem 

úvahy, že soudnictví sloužící v tomto pojetí zájmům jednotlivých subjektů 

jim nemůže být přístupno bez jakýchkoliv výdajů. Právní úprava nákladů 

řízení tak plní do určité míry preventivní úlohu. Opačný stav v podobě 

zpřístupnění soudnictví bez jakýchkoliv finančních výdajů pro účastníky v 

sobě totiž nese nebezpečí zneužívání soudnictví, svévolného a 

zbytečného dovolávání se ochrany. Účastníci řízení tedy musí počítat s 

povinností vynaložit náklady spojené s řízením. 

Ačkoliv je institut nákladů řízení známý českému právnímu řádu již 

poměrně dlouhou dobu, v odborné literatuře je mu věnováno pouze 

málo pozornosti. Pouze Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. se 

problematice nákladů soudního řízení věnuje komplexně, a to v rámci 

publikace Civilní právo procesní, jež byla vydána v roce 1999. Od této 

doby ovšem vyvstaly v souvislosti se změnou právní úpravy nové 

nedořešené otázky či nové podněty ke změně tohoto institutu. 

          V rámci mé soudcovské praxe a i v průběhu psaní této práce se 

postupně měnil a vyvíjel můj názor na danou problematiku. Zpočátku 

jsem se domnívala, že zákonná úprava nákladů řízení je až na drobné 

nedostatky dostačující. Je obecně rozšířené, že rozhodování o nákladech 

řízení je jen nepodstatnou částí v konečném rozhodnutí soudu a že 
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nemůže výrazným způsobem zasáhnout do majetkové sféry účastníků. 

Čím více jsem se však danou problematikou v rámci soudní praxe 

zabývala, tím více jsem nabývala přesvědčení, že tomu tak není, neboť 

rozhodnutí o nákladech řízení se z důvodu možnosti zásahu do 

vlastnického práva, může výrazným způsobem účastníků řízení dotknout 

a že úprava nákladů soudního řízení by si proto zasloužila změnu. 

          V poslední době jsou patrné změny v otázce náhrad nákladů za 

právní zastoupení v tzv. bagatelních sporech (spory o zaplacení částky 

nepřevyšující 10.000,- Kč). Podle nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. US 

3923/2011 ze dne 29.3.2012 by v bagatelních sporech zahájených tzv. 

formulářovými žalobami, kde účastníkem smlouvy byl spotřebitel a kde 

spotřebitel byl fakticky vyloučen z možnosti jednat si podmínky 

konkrétním způsobem, měla výše odměny za zastupování advokátem 

odpovídat jen ekvivalentu jednonásobku vymáhané jistiny. Takto by dle 

Ústavního soudu měly obecné soudy začít postupovat ve všech dosud 

nepravomocně neskončených řízeních. Lze očekávat, že tento vývoj do 

budoucna podstatně ovlivní chování některých věřitelů, kteří vymáhají 

drobné pohledávky, které se tak nemusí ani vyplatit vymáhat. Ani 

věřitelům drobných pohledávek by však nemělo být upíráno právo na 

právní pomoc při vymáhání jejich pohledávek a i náklady na tuto právní 

pomoc by měl nést především dlužník. Kdyby totiž dlužník svůj dluh řádně 

a včas uhradil, nebylo by třeba žádné žaloby.   

          Pokud by však soud při rozhodování o náhradě nákladů řízení 

argumentoval zmíněným nálezem Ústavního soudu, tak dle mého názoru 

je tento nález obecně závazný pouze ve své výrokové části (čl. 89 odst. 2 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb.), kterou bylo rozhodnuto, že se řízení o 

ústavní stížnosti v části, v níž stěžovatelka napadla výroky Městského 

soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov, jimiž jí bylo ve věci samé o 
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uložení povinnosti vedlejšímu účastníkovi zaplatit 1.022,- Kč s 

příslušenstvím vyhověno, zastavuje a dále bylo rozhodnuto, že se ve 

zbytku ústavní stížnost zamítá. Je pravdou, že tento nález ve svém 

odůvodnění obsahuje úvahu ve smyslu co to je formulářová žaloba a jaká 

odměna (náhrada nákladů řízení) by v takovém případě mohla být 

spravedlivá. Dle mého názoru však tato úvaha obecně závazná za situace, 

kdy nebyla vtělena do výrokové části tohoto ústavního nálezu, není, a na 

tom nic nemění ani to, že Ústavní soud v tomto nálezu prohlásil, že tímto 

nálezem sjednocuje rozhodování obecných soudů. K výše zmíněnému 

uvádím, že Ústavní soud není vrcholem soustavy obecných soudů a že 

rozhodování o náhradě nákladů řízení zásadně náleží do kompetence 

obecných soudů na základě právních předpisů. Je tedy v jejich 

kompetenci, aby posuzovaly úspěch stran v řízení, další okolnosti důležité 

pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. Do určité míry se s názorem 

Ústavního soudu ztotožňuji, a to do té míry, že nemá suplovat práci 

obecných soudů a že nemá zastávat roli další komory zákonodárného 

sboru nebo část moci výkonné. Nadto v případě přiznané náhrady 

nákladů řízení se nejedná o peněžní nároky advokáta, nýbrž o peněžní 

nároky jeho klienta, které mu jako straně soudního sporu náleží podle 

míry úspěchu ve věci. Je tedy jasné, že pokud přísudek bude příliš snížen, 

věřitelé nebudou moci drobné pohledávky vymáhat, protože se jim to 

jednoduše nevyplatí, neboť výhodnější bude tyto pohledávky jednoduše 

odepsat. Rozhodnutí soudu o nákladech řízení v souladu se zmiňovaným 

nálezem považuji za nesprávné, jasně v rozporu se stanoviskem 

Nejvyššího soudu ČR, který na rozdíl od Ústavního soudu jako vrchol 

soudní soustavy vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudu v 

občanském soudním řízení a na jejich základě jednotného rozhodování 

soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech 



101 

 

určitého druhu. V uvedeném případě Nejvyšší soud vydal stanovisko zn. 

Cpjn 201/2008 ze dne 15. 10. 2008, ve kterém se uvádí, že: „Při určování 

odměny za zastupování advokátem nebo notářem nejsou důvodem pro 

postup podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní 

odměně okolnosti, že advokát činil v řízení úkony formou 

automatizovaných výstupů a podání, že spor je veden o nízkou částku, že 

projednávaná věc není právně složitá nebo náročná, že řízení bylo krátké, 

že se jedná o obdobné žaloby nebo že nároky mohly být uplatněny jednou 

žalobou anebo jiné typové charakteristiky věci, nýbrž jen konkrétní 

(individuální) okolnosti případu.“ S poukazem na shora uvedené 

stanovisko NS ČR konstatuji, že podávání typizovaných žalob není 

důvodem pro moderaci náhrady nákladů řízení. Formulářovou žalobu de 

facto žalujícím účastníkům řízení vnutil stát, když v rámci procesu 

elektronizace justice zavedl procesní instrument návrhu na vydání 

elektronického platebního rozkazu. Unifikovaná podoba formuláře a 

předpis jeho jednotlivých částí v souladu s náležitostmi žaloby (návrhu na 

zahájení řízení) zcela zřejmě posilují dojem, že většina podání, jimiž jsou 

uplatňovány skutkově stejné či obdobné nároky, a v důsledku toho i 

zásadně stejná právní argumentace, jsou formulářovými žalobami. Pak by 

ovšem způsob moderace, tj. přiznání náhrady nákladů řízení podle nálezu 

Ústavního soudu sp. zn I. ÚS 3923/2011, mohl být při rozhodování o 

nákladech řízení používán ve všech právních věcech, v nichž žalovaná 

částka nepřesahuje 10.000,- Kč a řízení bylo zahájeno podáním návrhu na 

vydání elektronického platebního rozkazu. Takový stav by byl zcela 

zřejmě nepřijatelný. Tento nález Ústavního soudu je tak v přímém 

rozporu se stanoviskem Nejvyššího soudu ČR, který je povolán mimo jiné 

k tomu, aby jako vrcholný soudní orgán zajišťoval zákonnost a jednotu 

rozhodování sporů soudy nižšího stupně (srov. § 14 odst. 1 zák. o 
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soudech a soudcích). Ústavní soud zastává názor, že v bagatelních 

řízeních ve věcech formulářových žalob je spravedlivé na odměně 

přiznávat jednonásobek jistiny. Nejvyšší soud ČR ve svém stanovisku 

uvádí, že při určování odměny za zastupování jsou pro postup podle 

ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně 

důležité jen konkrétní (individuální) okolnosti případu, nikoliv typové 

charakteristiky věci, právní jednoduchost nebo složitost, rychlost řízení, 

atp. Soudy by se tak při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení měly 

řídit stanoviskem Nejvyššího soudu a nereflektovat nález Ústavního 

soudu, neboť ten, jak jsem uvedla výše, není obecně právně závazný a 

jednak, i kdyby obecně závazný byl, tak v uvedeném případě Ústavní 

soud zjevně překročil meze své pravomoci a zasáhl do rozdělení úloh jak 

v soudní soustavě tak obecně v dělbě moci ve státě. Kromě toho, že 

zastávám názor, že nález Ústavního soudu sp. zn I. ÚS 3923/2011 je 

nesprávný a pro obecné soudy nezávazný, je tento nález dle mého 

názoru v současné době již neaktuální. Zákonodárce sám reagoval na 

aktuální potřebu snížení náhrad řízení a s účinností od 1. 3. 2012 

předmětnou vyhlášku novelizoval a náhradu nákladů řízení snížil. Ani to 

se však neukázalo z pohledu Ústavního soudu jako dostatečné, proto 

Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. 25/12 vyhlášku č. 484/2000 Sb., která i u 

mnohých soudů vzbuzovala kontroverzi, zrušil. Mám za to, že 

problematika moderace náhrady nákladů řízení tak byla předmětným 

nálezem uzavřena, dle mého názoru by tak nyní měla být náhrada 

nákladů řízení přiznávaná dle vyhl. 177/1996 Sb., když k moderaci 

samozřejmě dojít může, a to aplikací ustanovení § 150 a § 151 odst. 2 

věty první za středníkem o.s.ř. Dle odborné literatury a rozhodovací 

praxe soudů je však třeba při aplikaci těchto ustanovení posuzovat každý 

jednotlivý případ zvlášť a zkoumat všechny okolnosti konkrétní věci. Tyto 
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okolnosti musí zohlednit poměry všech účastníků a rovněž důvody, které 

by vedly k soudnímu uplatnění nároku. 

         Použití ustanovení § 150 o.s.ř. tak je možné pouze výjimečně a jsou-

li pro to dány důvody hodné zvláštního zřetele. Mimořádnost a 

případnou vhodnost využití tohoto ustanovení zdůraznil například Krajský 

soud v Praze, který ve svém rozhodnutí ze dne 6. června 2012, č.j. 29 Co 

285/2012-65, doslova uvádí: „Významné, z hlediska aplikace ust. § 150 

o.s.ř., jsou rovněž okolnosti, které vedly k soudnímu řízení, postoj 

účastníků v průběhu řízení a případné další. (…) Ust. § 150 o.s.ř. tedy 

neslouží ke zmírňování majetkových rozdílů mezi procesními stranami, ale 

k řešení situace, v níž je nespravedlivé, aby ten, kdo důvodně hájil svá 

porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, obdržel 

náhradu nákladů, které při této činnosti účelně vynaložil. Rozhodnutí, v 

souladu s nímž si ten, kdo v řízení uspěl, také ponese sám své náklady, se 

proto bude spravedlivým jevit především s ohledem na existenci okolností 

souvisejících s předprocesním stádiem sporu, s chováním účastníků v 

tomto stadiu, s okolnostmi uplatnění nároku apod.“ Příznačné pak je i 

konstatování Krajského soudu v Praze v uvedené věci, které zcela dopadá 

i na tento případ, a sice: „K pochybení v tomto závazkovém vztahu došlo 

výlučně na straně žalovaného, když tento se nikterak nesnažil odvrátit 

podání žaloby a ani v průběhu sporu neprojevil vůči žalobci žádnou 

vstřícnost.“ Závěry Krajského soudu v Praze ve výše uvedené věci 

ohledně ust. § 150 o.s.ř. pak lze dle mého názoru mimo jiné plně využít i 

pro případné použití ustanovení § 151 odst. 2, věta první, část za 

středníkem o.s.ř. Aplikace tohoto ustanovení totiž vyžaduje odůvodnění 

zvláštními okolnostmi případu, přičemž tyto dle sjednocujícího stanoviska 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 

října 2008, sp.zn. Cpjn 201/2008, nemohou spočívat v „okolnosti, že 
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advokát činil v řízení úkony formou automatizovaných výstupů a podání, 

že spor je veden o nízkou částku, že projednávaná věc není právně složitá 

nebo náročná, že řízení bylo krátké, že se jedná o obdobné žaloby nebo že 

nároky mohly být uplatněny jednou žalobou anebo jiné typové 

charakteristiky věci, nýbrž jen konkrétní (individuální) okolnosti případu.“ 

Dle ust. § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je 

Nejvyšší soud ČR orgánem povolaným k sjednocování judikatury v oblasti 

obecného, slovy Ústavního soudu ČR „jednoduchého“ práva. Jakákoli 

polemika Ústavního soudu ČR a jeho ambice vykládat v daném okruhu 

věcí „jednoduché“ právo tak, jak učinil ve svém nálezu ze dne 29. března 

2012, sp.zn. I. ÚS 3923/11, dle mého názoru nemá zákonný podklad, a to 

zejména též s ohledem na skutečnost, že sám Ústavní soud dle své 

doktríny „de minimis“ dosud do věcí náhrady nákladů odmítal pro 

zjevnou absenci jakéhokoli ústavněprávního rozměru v zásadě 

integrovat. Správnost a stávající aktuálnost závěrů Nejvyššího soudu ČR 

pak plně akceptoval i Krajský soud v Praze, který ve svém rozhodnutí ze 

dne 6. června 2012, č.j. 29 Co 285/2012-65, výslovně uvedl, že s výše 

uvedeným stanoviskem Nejvyššího soudu ČR se ztotožňuje „a nemá 

žádný relevantní důvod se od něj odchylovat.“ Z dřívější rozhodovací 

praxe pak zase například Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém 

rozhodnutí ze dne 12. července 2007, sp.zn. 11 Co 382/2007, 

konstatoval, že „náklady právního zastoupení, vyčíslené řádně dle vyhl. č. 

484/2000 Sb. nelze považovat za neúčelně vynaložené k uplatnění práva, 

nepřiměřené, neadekvátní, nebo nemravné.“  

      V zásadě jsou tu dvě základní varianty na změnu úpravy nákladů 

řízení, zejména pak v rozhodování soudů o náhradě nákladů řízení, kdy je 

nutné motivovat účastníky, resp. jejich právní zástupce k tomu, aby 
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bezdůvodně neprotahovali soudní řízení a tím došlo ke zjednodušení 

rozhodování soudů o nákladech řízení. 

          První z těchto variant vychází ze situace, že v rozhodování o 

náhradě nákladů v případě odměny advokátů by zůstala právní úprava 

upravená dříve vyhláškou č. 484/2000 Sb., která by jako princip náhrady 

nákladů řízení stanovila paušál ze celé řízení v jednom stupni, t.j bez 

ohledu na délku a náročnost řízení by byly rozlišeny paušální odměny 

podle předmětu řízení. Za adekvátní řešení je třeba považovat novou 

právní úpravu, nahrazující dosavadní tzv. přísudkovou vyhlášku. V 

takovém případě bych se přikláněla k tomu, aby paušalizace náhrady 

nákladů řízení nevybočila ze zákonných mezí účelnosti vynaložených 

nákladů a spravedlnosti rozhodnutí, tedy v případě tzv. nesporných 

pohledávek, kdy žádná ze stran, na jedné straně téměř vždy ekonomicky 

silný subjekt, např. banka, pojišťovna či distributor energií a na druhé 

straně nepodnikající fyzická osoba, nepochybuje o vzniku a výši dluhu, a 

žaloby, jedna jako druhá, jsou zpracovány pomocí výpočetní techniky a 

podávány pouze za účelem získání exekučního titulu, aby výše paušálu 

byla nastavena jinak, než jak byla stanovena vyhl. č. 484/2000 Sb., a to 

např. polovinou tehdy stanovených paušálů. Výše náhrady nákladů řízení 

byla totiž pětkrát až padesátkrát vyšší než žalobci přisouzená částka v 

meritu věci a dlužníci, kteří často mají nízké vzdělání a nízkou životní 

úroveň, nebyli schopni tak vysoké náklady řízení uhradit.  

          Dalším možným námětem na změnu současné úpravy náhrady 

nákladů řízení a druhou variantou možné změny stávající úpravy za 

použití dosud platného advokátního tarifu je zavedení takové právní 

úpravy, kdy ve vydaném platebním rozkazu by náhrada nákladů (včetně 

odměny za zastupování advokátem) byla přiznávána ve snížené výši pro 

případ, že nebude podán odpor. Např. náhrada za odměnu za právní 
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zastoupení by byla stanovena ve výši jedné poloviny odměny za celé 

řízení v jednom stupni (tomu odpovídá i to, že se samotným vydáním 

platebního rozkazu by nebylo spojeno tolik úkonů právní služby). Pokud 

by dlužník (žalovaný) proti vydanému platebnímu rozkazu nepodal odpor, 

platil by pouze tyto snížené náklady řízení. Pokud by odpor podal, 

pokračovalo by soudní řízení dále a o nákladech řízení by bylo nakonec 

rozhodnuto v plné výši. Dlužník by tak měl možnost v případě nepodání 

odporu dlužnou částku dodatečně zaplatit a současně podstatně ušetřit 

na nákladech soudního řízení.  

Z dlouhodobého hlediska by bylo možné i řešení, kdy by tzv. 

bagatelní žaloby (s plným vědomím, že “bagatelnost” žaloby je relativní a 

zpoplatňování žalobců s nízkým příjmem větší částkou může vést k 

dalšímu prodlužování řízení před soudem - podávání žádostí o 

osvobození od soudních poplatků, jenž se tak stane tribunálem o 

soudních poplatcích místo toho, aby rozhodoval meritum věci) byly 

řešeny speciálními soudy, s použitím podstatně méně formalizovaného 

procesu, a tedy levněji než se tak děje v současném systému, kde jeho 

procesní režim s žalobou o zaplacení částky např. 5.000,- Kč zachází 

víceméně stejně jako s žalobou na zaplacení 500.000,- Kč.  

          I když se náklady řízení obecně neřadí v rámci civilního řízení k 

podstatným prvkům tohoto odvětví, je na tento institut třeba brát zřetel, 

neboť je podstatným v případě zásahu do vlastnického práva účastníka a 

může sloužit k nespravedlivému obohacování žalobce na úkor 

žalovaného. Náklady se však vyplatit nesmí. Pokud má justice plnit 

skutečně funkci efektivního ochránce subjektivních práv, tak je nezbytné, 

aby tato funkce byla po všech stránkách subsidiární. Otázku nákladů 

řízení v bagatelních věcech je pak třeba řešit radikální redukcí jejich 

přiznávání.  
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            Z důvodů výše uvedených byl vypracován nový návrh na změnu 

advokátního tarifu, který by měl zamezit nebo minimálně omezit tzv. 

byznys s pohledávkami, ale přitom by měl reflektovat skutečnost, 

že každý má právo na právní pomoc, které je zakotveno v článku 37 odst. 

2 Listiny základních práv a svobod.  

            Právo na právní pomoc je totiž  na úrovni občanského soudního 

řádu garantováno především možností nechat se zastupovat v řízení 

advokátem. Materiálně zabezpečení tohoto práva se projevuje v zásadě 

úspěchu ve věci, která je základní zásadou rozhodování o náhradě 

nákladů civilního sporného procesu. Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. 

I. ÚS 3923/11 právo úspěšné procesní strany vůči neúspěšné straně řízení 

na náhradu nákladů vychází ze základního strukturního principu, který se 

v civilním sporném procesu uplatňuje, tj. ze systému dvou stran v 

kontradiktorním postavení, v rámci nějž účastníci řízení vystupují jako 

vzájemní oponenti, uplatňující v řízení protichůdné zájmy. 

            Předložený návrh tedy snižuje výši odměny advokáta i výši 

náhrady hotových výdajů tak, aby absolutní výše těchto nákladů 

nemotivovala účastníky řízení k uplatnění pohledávky právě pro částku 

nákladů, ale současně umožnila, aby úspěšné straně sporu byly hrazeny 

účelně vynaložené náklady na právní zastoupení.   

            Nové nastavení advokátního tarifu ve spojení se současně 

předkládanou úpravou občanského soudního řádu odpovídá principu 

přiměřenosti, je v souladu s principem proporcionality a mělo by přispět 

ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, při 

zajištění důsledné ochrany práv všech stran sporu. 
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27. http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/polsko 
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Příloha č. 1 – usnesení soudu o osvobození od soudních poplatků 

 18 C 68/2012-4 

U s n e s e n í  

 

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní v právní věci žalobkyně: Jana Nováková, nar. 20.5.1978, bytem Zemská 

25, Teplice, proti žalovanému: Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za Clumem 762, 

Bílina, o rozvod manželství  

t a k t o : 

 

Žalobkyni se přiznává  o s v o b o z e n í  od  soudních poplatků. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Žalobkyně se domáhá vydání rozhodnutí, kterým by soud její manželství 

s žalovaným rozvedl.  

 

 Podáním ze dne 18.6.2012 žádala žalobkyně o osvobození od soudních poplatků 

s odůvodněním, že jejím jediným příjmem je rodičovský příspěvek.   

 

 Z obsahu sdělení Úřadu práce České republiky ze dne 27.6.2012, z potvrzení OSSZ 

Teplice ze dne 10.7.2012, z  rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 31.7.2012, č.j. 

15 P 229/2012-11, z obsahu zprávy Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 27.6.2012 

a z  potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech žalobkyně vyplývá, že 

žalobkyně je na mateřské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.800,- Kč 

měsíčně a dávky v hmotné nouzi ve výši 4.010,- Kč měsíčně, nemá evidována v katastru 

nemovitostí žádná vlastnická práva, není OSVČ, není poživatelkou žádného druhu 

důchodu a je samoživitelkou dvou nezletilých dětí. 

 

            Dle § 138 odst. 1 o.s.ř. soud posoudil návrh na přiznání osvobození od soudních 

poplatků a dospěl k závěru, že s ohledem na shora uvedená zjištění lze tomuto návrhu 

vyhovět. 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. 

 

Soud přiznané osvobození od soudních poplatků kdykoliv za řízení odejme, 

a to i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení 

ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě 

neodůvodňovaly.  

 

  V Teplicích dne 5.9.2012         

         

Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
           předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 

Petra Gutwaldová 
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Příloha č. 2 – Usnesení soudu o nepřiznání osvobození od soudních poplatků 

 

 

18 C 71/2012-28  

 

 

U s n e s e n í  
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl v právní věci žalobkyně: Jana Nováková, nar. 

20.5.1978, bytem Zemská 25, Teplice, proti žalovanému: SVOBODA - VRŠANSKÝ 

v.o.s., se sídlem Husitská 692/3, Teplice, o určení vlastnického práva k nemovitosti  

 

t a k t o : 
 

Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Žalobkyně se svou žalobou podanou Okresnímu soudu v Teplicích dne 22.6.2012 

domáhala určení, že spoluvlastnický podíl ze SJM na nemovitostech zaspaných na listu 

vlastnictví č. 296 pro k.ú. Střelná, obec Košťany, okres Teplice u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, je v jejím vlastnictví s odůvodněním, že dne 

21.6.2012 došlo k prodeji těchto nemovitostí na základě dražební vyhlášky č.j. 470/2011-

D na návrh žalovaného jako insolvenčního správce.  

 

Podáním ze dne 22.6.2012 žádala žalobkyně o osvobození od soudních poplatků 

s ohledem na její tíživou finanční situaci, kdy se celodenně stará o nemocnou dceru a 

invalidního manžela, a nemůže proto provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost. Pobírá 

měsíčně příspěvek na péči ve výši 11.000,- Kč, přídavky na děti ve výši 1.220,- Kč, 

manžel pobírá invalidní důchod 7.575,- Kč a příspěvek na mobilitu 400,- Kč, platí zálohy 

na energie ve výši v2.325,- Kč a 700,- Kč měsíčně, doplácí léky a lékařská vyšetření dcery 

a manžela.   

 

Podle § 138 odst.1 o.s.ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti 

osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné 

nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození 

od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a 

toto rozhodnutí musí být odůvodněno.  

 

Jak vyplývá z obsahu spisu, své poměry žalobkyně osvědčuje doložením příjmů o 

nichž se zmiňuje, tj. invalidní důchod manžela, příspěvek na mobilitu, dále, že firmě ČEZ 

Prodej složila na účet částku 2.325,-Kč dne 23.5.2012, že měsíčně dělá záloha na vodné a 

stočné 700,-Kč, dále předložila průkaz ZTPP nezl. Šárky a rozhodnutí z r.2010 o 

příspěvku na péči o nezl. Šárku ve výši 11.000,-Kč kde je uvedeno, že dcera vyžaduje 

každodenní pomoc nebo odhled při více než 15 úkonech péče, tzn. je těžce závislá na 

pomoci fyzické osoby. 

 

Z těchto dokladů lze tedy vzít za osvědčeno, že žalobkyně nemůže nastoupit do 

zaměstnání, protože celodenně pečuje o dceru, že její manžel pobírá invalidní důchod pro 
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invaliditu 1.stupně a příspěvek na mobilitu. Celkový počet vyživovacích povinností 

v žádosti žalobkyně neuvádí, ani je nedokládá, stejně tak nic netvrdí a nedokládá 

k celkovým majetkovým poměrům, takže z obsahu spisu je pouze známo, že podle ní 

náleží do SJM sporný nemovitý majetek, jehož prodej byl odsouhlasen pro potřeby 

insolvenčního řízení jejího manžela. Samo o sobě se tudíž nejedná o doklady umožňující 

komplexně zvážit poměry žalobkyně.  

 

Soud je však toho názoru, že je zároveň splněn druhý ze zákonných předpokladů 

pro nevyhovění návrhu na osvobození od soudních poplatků, neboť žaloba navrhovatelky 

nese zjevné znaky zřejmě bezúspěšného bránění práva.  

 

Z úřední evidence soud zjistil, že žalobkyně opakovaně podala žalobní návrh proti 

žalovaným EURODRAŽBY.CZ, SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., ACM Money Česká 

republika o nepřípustnosti prodeje zástavy (sp.zn. 10C 202/2011), proti týmž žalovaným o 

určení nepřípustnosti prodeje zástavy (sp.zn. 8C 63/2012), proti Ing. Kateřině Nagyové 

žalobu na určení trvání vlastnického práva bývalých spoluvlastníků k nemovitosti (sp.zn. 

8C 84/2012), žalobu o určení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby proti 

EURODRAŽBY.CZ, SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s. (sp.zn. 25C 16/2012) a jménem 

manžela Zdeňka Bělíka o určení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby s návrhem na 

vydání předběžného opatření proti EURODRAŽBY.CZ, SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., 

ACM Money Česká republika, Ing. Kateřině Nagyové (sp.zn. 27C 76/2012), když mezi 

žalovanými uvedla i sebe samu a zároveň sama žalobu za žalobce podepsala.  

 

Z úřední evidence soud rovněž zjistil, že žalobkyně Daniela Bělíková je sama 

v pozici žalované, když se brání žalobě na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí 

původní prodávající Jaromíře Nohavové ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 13C 

471/2009, kde byl dne 7.8.2012 vydán vyhovující rozsudek, proti kterému podala 

žalobkyně v pozici žalované odvolání. 

 

V souvislosti s argumentací žalobkyně, že předmětné nemovitosti „jí patří na 

základě vzniku SJM, které nebylo dosud vyrovnáno“  lze uvést pouze tolik, že dne 

20.4.2010 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69INS 

8310/2009-A-30 o úpadku dlužníka, totiž manžela žalobkyně a zároveň prohlásil na jeho 

majetek konkurs. Týž soud usnesením č.j. KSUL 69INS 8310/2009-B-96 ze dne 

27.4.2012 vyslovil souhlas se zpeněžením ve veřejné dražbě nemovitosti sepsané 

v majetkové podstatě dlužníka a to budovy č.p. 26 na parcele st. 9/2 a parcele st. p.č. 9/1, 

st. p.č. 9/2, p.p.č. 73/3, p.p.č. 95/2, p.p.č. 96, p.p.č. 97/1, vše zapsáno na LV 296 v k.ú. 

Střelná, obec Košťany, okres Teplice. Krajský soud takto rozhodl, když neshledal žádnou 

překážku, která by zpeněžení nemovitosti bránila. O sepsání předmětných nemovitostí do 

majetkové podstaty rozhodl týž soud rozsudkem ze dne 11.11.2011, č.j. 69ICm 

1846/2011-29, proti kterému sice žalobkyně podala včasné odvolání, což však nebrání 

zpeněžení nemovitosti (srovnej § 225 odst. 5 insolvenčního zákona per analogiam).  

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím 

Okresního soudu v Teplicích.  

 

  V Teplicích dne 8.2.2013 

 

        Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
        předsedkyně senátu 
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Příloha č. 3 – usnesení soudu o povinnosti zaplatit soudní poplatek 

 

18 C 97/2010-40  

 

U s n e s e n í  
 

 Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou 

jako samosoudkyní v právní věci žalobce: MĚSTO TEPLICE, se sídlem nám. 

Svobody 2, Teplice, zastoupeného JUDr. Jiřím Cajthamlem, Dr., advokátem se 

sídlem Modlanská 20,  Teplice, proti žalovanému: Jan Novák, nar. 18.04.1977, 

bytem Za Clumem 762, Bílina, o zaplacení 65.000,- Kč s přísl. 

 

t a k t o : 
 

 Žalovaný je povinen zaplatit České republice do pokladny Okresního soudu 

v Teplicích soudní poplatek z žaloby ve výši 2.600,- Kč do tří dnů od právní moci 

tohoto rozhodnutí.  

 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Platebním rozkazem Okresního soudu v Teplicích č.j. 18 C 97/2010-38 

s právní mocí ke dni 22.10.2010 byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci 

částku 65.000,- Kč s příslušenstvím z důvodu nesplněné povinnosti vrátit příspěvek 

na zakoupení motorového vozidla.  

 

 Podle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném 

znění, se za řízení před soudy České republiky vybírají soudní poplatky. Poplatek je 

splatný vznikem poplatkové povinnosti. 

 

 Protože je žalobce ze zákona osvobozen od povinnosti platit soudní poplatky, 

uložil soud žalovanému, aby soudní poplatek z žaloby zaplatil, a to podle § 2 odst. 3 

zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a položky č. 1 téhož zákona, neboť 

žalobce byl v řízení zcela úspěšný a povinnost uhradit soudní poplatek tak přechází 

na žalovaného.   

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím 

Okresního soudu v Teplicích.  

 

 V Teplicích dne 11.11.2010 

 

 

       Mgr. Jitka Škodová, v. r.   
           předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 

Petra Gutwaldová 
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Příloha č. 4 – výzva k zaplacení soudního poplatku 

 

Spisová značka: 18 C 97/2012 

 

 

VÝZVA 

 

Okresní soud v Teplicích rozhodl ve věci 

 

Žalobce  Jana Nováková, nar. 20.5.1978, bytem Zemská 25, Teplice 

Žalovaný  Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za Clumem 762, Bílina       

 
 

rozvod manželství 
 

t a k t o : 
 

Soud vyzývá žalobkyni: Jana Nováková, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení této 

výzvy zaplatila soudní poplatek z návrhu, který činí  2.000,00 Kč. 

 

 

v kolcích na rubu tohoto tiskopisu       

 

 

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem 

prvního stupně 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.  

 

 

V Teplicích dne 16. října 2012 

 

 

               Mgr. Jitka Škodová, v. r.  

        předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 

Petra Gutwaldová 

 

 

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.  
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Příloha č. 5 – usnesení soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního 
poplatku 
 

18 C 97/2012-3  

 

U s n e s e n í  
 

 

          Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní v právní věci žalobkyně: Jana Nováková, nar. 20.5.1978, bytem Zemská 

25, Teplice, proti žalovanému: Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za Clumem 762, 

Bílina, o rozvod manželství  

 

t a k t o : 
 

 Řízení se   z a s t a v u j e . 

 

           II.        Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.  

 

O d ů v o d n ě n í  

 

          Žalobou podanou dne 20.8.2012 se žalobkyně domáhala rozvodu manželství 

s žalovaným.   

          Vzhledem k předmětu řízení je žalobkyně ve smyslu § 2 odst. 2 z.č. 549/1991 Sb., 

o soudních poplatcích, poplatníkem poplatku za řízení před soudem, přičemž podle § 4 

odst. 1 písm. a) téhož zákona poplatková povinnost vzniká podáním žaloby. Poplatek je 

splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 cit.zákona). 

          Podle § 9 odst. 1, 3 uvedeného zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný 

podáním žaloby zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu 

určí. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. 

          Žalobkyně s podáním žaloby soudní poplatek, který v souladu se zákonem o 

soudních poplatcích činí 2.000,- Kč, neuhradila. Soud žalobkyni písemně vyzval 

k uhrazení uvedeného soudního poplatku do tří dnů od doručení této výzvy. Současně 

žalobkyni poučil o tom, že v případě, že soudní poplatek neuhradí ve stanovené lhůtě, 

soud řízení zastaví. Výzva byla žalobkyni doručena dne 23.10.2012. Lhůta k uhrazení 

soudního poplatku počala žalobkyni běžet dne 24.10.2012 a poslední den lhůty připadl 

na den 26.10.2012. Žalobkyně ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradila. 

          Soud s ohledem na výše uvedené proto rozhodl tak, jak je ve výroku I. uvedeno. 

          O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 o.s.ř. 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti (15) dnů ode 

dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního 

soudu v Teplicích.  

Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku soud zruší, je-li 

soudní poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto 

usnesení. 

 V Teplicích dne   7.11.2012 

 

         Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
                     předsedkyně senátu  
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Příloha č. 6 – usnesení soudu o přiznání znalečného 

 

18 C 85/2012-98  

 

 

U s n e s e n í  
 

 Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou v právní 

věci žalobce: nezl. Milan Novák, nar. 29.6.2009, bytem  Dubská 126, Duchcov, 

zastoupeného Magistrátem Města Ústí nad Labem jako opatrovníkem, proti žalovanému: 

Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za Chlumem 762, Bílina o určení otcovství k nezl. 

Milanu Haškovi 
 

t a k t o : 
 

 

Soud přiznává znalci Dr. Radovanu Haluzovi, Phd. za podaný znalecký posudek 

 

 

a) odměnu za  10  hodin práce po á 262,- Kč ve výši    2.620,- Kč 

b) zvýšení odměny podle §  vyhlášky č. 37/1967 Sb.  

(ve znění pozdějších předpisů) ve výši 

 

 

 

Kč 

c) cestovné  Kč 

d) náhradu hotových výdajů 16.641,- Kč 

e) náhradu ušlého výdělku ve výši   Kč 

 c e l k e m  19.261,-  Kč 

 

O d ů v o d n ě n í 
 

 Znalec vyhotovil znalecký posudek v souladu s usnesením zdejšího soudu ze dne  

10.10.2012, č.j. 18 C 85/2012-38. Náleží mu odměna ve výši 2.620,- Kč (10 hod. á 262,- 

Kč). 

 

Veškerá laboratorní činnost byla prováděna v Generi Biotech s.r.o. za použití 

chemikálií, nástrojů, přístrojů, dalšího vybavení a personální asistence pracovníků 

společnosti. Jedná se částku 16.641,- Kč (odběr vzorků, izolace a purifikace DNA -  3 

jednotky á 1.136,- Kč, PCR testovaných polymorfismů – 3 jednotky á 1.803,- Kč a 

separace polymorfních úseků DNA – 3 jednotky á 2.608,- Kč). 

 

Znalci náleží odměna v celkové výši 19.261,- Kč.  

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím 

Okresního soudu v Teplicích.  

 

 V Teplicích dne 4.9.2013 

        Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
         předsedkyně senátu 
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Příloha č. 7 – usnesení soudu o snížení znalečného 

 

18 C 224/2009-28  

 

U s n e s e n í  
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní ve věci žalobkyně: Jana Nováková, nar. 20.5.1978, bytem Zemská 25, 

Teplice, proti žalovanému: J.P.M. Plus, spol. s r. o., se sídlem v Teplicích, Štúrova 

829/58, zastoupenému JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem v České Lípě, 

Sokolská 270, o zaplacení částky 4.153,- Kč s přísl. 

 

t a k t o : 
 

I. Znalec Ing. Jiří Cikhart, DrCs. se  z p r o š ť u j e  povinnosti vypracovat 

znalecký posudek dle usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 6.8.2009 č.j. 18 C 

224/2009-42. 

  

     II. Soud  p ř i z n á v á  znalci  Ing. Jiřímu Cikhartovi, DrCs. za vynaložené 

náklady: 

 

odměnu za 10 hodin práce po 300,- Kč ve výši                     3.000,- Kč 

cestovné ve výši                                                                     1.245,- Kč  

celkem                                                                                    4.245,- Kč 

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Shora citovaným usnesením Okresního soudu v Teplicích  bylo znalci 

uloženo, aby podal znalecký posudek z oboru energetika, specializace vytápění, měření a 

regulace  s tím, že jeho úkolem je provést zjištění, zda žalovaný jako pronajímatel domu 

čp. 524/5 blok 540, v ul. Pod Lajsníkem v Mostě provedl řádně a v souladu s platnými 

předpisy vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu č. 53 o 

velikosti 4+1 v 6. patře uvedeného domu za měsíc prosinec 2006 a za celý kalendářní rok 

2007.  

Přípisem ze dne 8.10.2009 znalec soudu sdělil, že v dané věci není schopen 

znalecký posudek vyhotovit, když v  předmětném období nebylo teplo na vytápění a ohřev 

teplé vody nijak měřeno, bylo součástí plateb dohodnutých na jednotlivé byty, a proto se 

celý problém týká znalce z jiného oboru než je jeho obor působnosti. K problematice 

rozúčtování tepla, která spadá do oblasti jeho působnosti, by mohl poskytnout jasné 

stanovisko až od roku 2008, toto období však není předmětem sporu.   

 S ohledem na tyto skutečnosti soud proto zprostil znalce povinnosti vypracovat 

znalecký posudek. 

Protože znalec pro zjištění citovaného závěru musel vynaložit jisté náklady, žádal o 

jejich úhradu ve výši celkem 8.845,- Kč (práce na podkladech 20 hodin po 350,- Kč, 

cestovní náklady 1.245,- Kč a promeškaný čas 600,- Kč).  

 Podle § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve 

znění pozdějších předpisů odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle 

míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 

100 až 350 Kč. 
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 Podle § 25 citované vyhlášky státní orgán, který si vyžádal znalecký posudek, 

rozhodne o odměně a náhradě nákladů, popřípadě o náhradě mzdy znalce v rámci řízení, v 

němž byl znalecký úkon proveden. Při určování výše odměny za znalecký  úkon se 

hodnotí především povaha a rozsah úkonu a stupeň odborné kvalifikace potřebné k jeho 

provedení, a to v každé z položek provedeného úkonu a přiměřenost doby trvání úkonu, a 

to též porovnáním s obdobnými odbornými úkony a částkami odměn za ně účtovanými. V 

rozhodnutí, kterým se určuje odměna a náhrada nákladů se s odkazem na příslušné 

ustanovení vyhlášky uvedenou důvody, podle kterých bylo rozhodnuto o jednotlivých 

položkách, z nichž se skládá odměna a náhrada nákladů. 

 V souladu s § 25 uvedené vyhlášky soud sice rozhodl o přiznání odměny a náhrady 

nákladů za úkony, které měly vést k vyhotovení znaleckého posudku, avšak ve snížené 

výši něž jak požadoval znalec. Soud přiznal znalci odměnu i přesto, že nevyhotovil 

znalecký posudek, neboť při pracích potřebných k podání znaleckého posudku (např. 

studium spisů, vyjednávání se zainteresovanými účastníky), je třeba přiznat odměnu jako 

za znalecký posudek (viz. 1 Cz 135/74). Vzhledem k tomu, že sazby odměn za znalecký 

posudek je třeba chápat jako částky maximální, pak za některé práce, které jsou méně 

náročné, lze stanovit odměnu částkou nižší. Znalec uvedl, že pracoval na podkladech 20 

hodin (studium spisu 2h, studium materiálů žalovaného 14h, korespondence a telefonáty 

s žalobkyní 2h, konzultace se zástupcem žalovaného 2h), soud má však za to, že tato 

znalcem uvedená doba je zcela nepřiměřená s ohledem na povahu úkonů a na porovnání 

s obdobnými odbornými úkony (např. ve věcech zdejšího soudu vedených pod sp.zn. 18C 

235/2008 a 18 C 102/2000), proto výši odměny za jednu hodinu práce snížil na částku 

300,- Kč a počet hodin na polovinu. Odměna za znalecký úkon je totiž určována povahou 

práce znalce, což v daném případě bylo pouhé studium spisu a materiálů a nikoliv 

zpracovávání nálezu, popisu předmětu a závěru posudku. 

Podle § 28 odst. 1 písm. a),b) citované vyhlášky znalec, který podává posudek, má 

nárok na náhradu cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě 

cestovních, stěhovacích a jiných výdajů při pracovních cestách. Mezi hotové výdaje náleží 

i částky, které znalec zaplatil za použití zařízení nebo pomůcek organizaci při provádění 

znaleckého úkonu a za pomocné práce; a dále na náhradu mzdy za dobu strávenou 

podáním ústního znaleckého posudku při jednání před státním orgánem, včetně čekací 

doby a doby strávené na cestě k jednání a zpět, jestliže jde o dobu, která se kryje s jeho 

pracovní dobou. 

V předmětné věci znalec vyúčtoval cestovné a náhradu za promeškaný čas na 

cestě. S ohledem na výše uvedené ustanovení soud konstatuje, že znalec na náhradu za 

promeškaný čas nemá nárok, neboť tato náhrada není součástí cestovních ani jiných 

výdajů podle z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních 

věcí č. 451/2008 Sb. kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná 

cena pohonných hmot. 

Proto soud rozhodl tak jak ve výroku uvedeno a odměnu za vynaložené náklady 

přiznal ve výši 4.245,- Kč včetně cestovného ve výši 1.245,- Kč (cestovné osobním 

automobilem z Prahy do Teplic a zpět, tj 206 km se sazbou náhrady 3,90 Kč/km a náhrady 

za pohonné hmoty 26,80 Kč/l)  podle § 157 zákoníku práce a §§ 1,4 vyhlášky č. 451/2008 

Sb.  

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. 

  V Teplicích dne 15.10.2009 

 

        Mgr. Jitka Škodová, v.r.  
        předsedkyně senátu 
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Příloha č. 8 – usnesení soudu o zastavení řízení a přiznání nákladů řízení dle 

vyhl.č. 484/2000 Sb. 

18 C 849/2009-31  

 

U s n e s e n í 
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní v právní věci žalobce: Česká pojišťovna a. s., se sídlem Spálená 75/16,  Praha, 

zastoupenému JUDr. Ing. Petrem Tomaštíkem, advokátem se sídlem Úvalská 1220/38, pro 

doručování Nám. 28. října 20, Hradec Králové, proti žalovanému: PLAST - TECHNIK s.r.o., se 

sídlem Modrá 27,  Teplice, zastoupenému JUDr. Romanem Hajným, advokátem se sídlem 

Masarykova 1208, Teplice,  o zaplacení 4.154,- Kč s přísl.  

 

t a k t o : 
 

I.    Řízení  se   z a s t a v u j e . 

 

II.    Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 600,- Kč. 

 

III.  Žalobci se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 8.280,- Kč. 

  

O d ů v o d n ě n í 
 

Žalobce se žalobou podanou dne 26.9.2008 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud 

žalovanému uložil povinnost zaplatit mu částku 4.154,- Kč s příslušenstvím z důvodu neuhrazeného 

pojistného za dobu od 15.8.2007 do 14.2.2008 na základě pojistné smlouvy č. 6286583919 ze dne 

15.8.2003.   

 Žalobce po podání odporu žalovaným do vydaného platebního rozkazu vzal podáním 

doručeným soudu dne 14.1.2010 svou žalobu v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že žalovaný 

dlužnou částku po podání žaloby dne 16.3.2009 uhradil.  

Soud řízení zastavil dle § 96 odst. 1, 2, 4 o.s.ř., neboť žaloba byla vzata zpět před prvním 

jednáním ve věci samé. 

Výrok o vrácení soudního poplatku ve výši 600,- Kč je v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.  

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle  § 146 odst. 1 písm.c) a odst. 2  o.s.ř. , 

neboť řízení bylo zastaveno, když vzal žalobce důvodně podanou žalobu vůči žalovanému pro 

chování žalovaného zpět. Náklady řízení představují odměnu za právní zastoupení žalobce 

advokátem ve věci ve výši  6.000,- Kč podle §  7 písm.d) vyhl.č. 484/2000 Sb., tři režijní paušály po 

300,-Kč za tři úkony právního zastoupení žalobce advokátem ve věci (příprava a převzetí věci, 

podání žaloby a zpětvzetí žaloby) podle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a dále daň 

z přidané hodnoty  ve výši 20 % z odměny za právní zastoupení a režijních paušálů, tj. ve výši 

1.380,- Kč podle § 137 odst. 3 o.s.ř., když právní zástupce žalobce soudu osvědčením o registraci 

doložil, že je plátcem DPH. Vzhledem k tomu, že žalovaný již náhradu nákladů řízení ve výši 

8.454,- Kč žalobci zálohově dne 17.3.2009 uhradil, nebyla žalovanému uložena povinnost náklady 

řízení zaplatit ani určena lhůta k plnění.  

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích.  

 

            V Teplicích dne  15.1.2010 

 

           Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
           předsedkyně senátu 
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Příloha č. 9 – usnesení soudu o zastavení řízení a přiznání nákladů řízení státu 

18 C 783/2009-56  

 

U s n e s e n í  
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl v právní věci žalobce: Slavia pojišťovna a.s., se 

sídlem Revoluční 1/655, Praha 1, zastoupeného Mgr. Bernard Urban, advokátem se sídlem 

Karoliny Světlé 84, Lanškroun, proti žalovanému: Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za 

Clumem 762, Bílina, o zaplacení 1.758,- Kč s přísl. 

 

t a k t o : 
 

I. Řízení  s e   z a s t a v u j e . 

 

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

III. Žalobce je povinen zaplatit České republice na účet Okresního soudu 

v Teplicích na náhradě nákladů řízení částku 7.530,- Kč do 3 dnů od 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Žalobce se žalobou podanou dne 12.10.2009 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by 

soud žalovanému uložil povinnost zaplatit mu částku 1.758,- Kč s příslušenstvím z titulu 

neuhrazeného pojistného za období od 1.1.2009 do 16.4.2009 na základě pojistné smlouvy 

č. 1000307638.  

 

 Žalobce vzal žalobu po zahájení jednání zcela zpět s ohledem na závěr znaleckého 

posudku, že podpis na pojistné smlouvě není podpisem žalovaného.  

 

Podle ust. § 96 odst. 1 až odst. 4 o.s.ř. platí, že žalobce (navrhovatel) může vzít za 

řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení 

zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět 

až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud 

rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. Jestliže ostatní účastníci se 

zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není 

účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v 

řízení. Ustanovení odstavce 3 (o neúčinnosti zpětvzetí návrhu) neplatí, dojde-li ke zpětvzetí 

návrhu dříve, než začalo jednání, nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost 

manželství nebo určení, zda tu manželství je či není anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, 

neplatnost nebo neexistenci partnerství. 

 

 Jelikož žalobce vzal žalobu zcela zpět poté, kdy soud začal ve věci jednat a žalovaný 

vyslovil podáním doručeným soudu dne 22.9.2010 se zpětvzetím souhlas, bylo řízení 

zastaveno. 

 

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. Zkoumal proto, který 

z účastníků nese zavinění za zastavení řízení, neboť s ním je spojena i povinnost k náhradě 

nákladů řízení. Zavinění na straně žalobce je dáno tehdy, pokud vezme žalobu zpět, aniž tak 
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učinil pro chování žalovaného. Dojde-li ke zpětvzetí žaloby pro chování žalovaného, jež 

zpravidla spočívá v uspokojení žalobcem důvodně uplatněného nároku po podání žaloby, 

nese zavinění za zastavení řízení žalovaný. Důvodnost podání žaloby je třeba posuzovat 

vždy z hlediska vztahu výsledku chování žalovaného k požadavku žalobce, tzn. že je třeba 

zjišťovat, zda v důsledku chování žalovaného po podání žaloby došlo k uspokojení nároku 

uplatněného žalobcem v žalobě či nikoliv. 

 

V projednávaném případě žalobce vzal žalobu zpět na základě závěru znaleckého 

posudku z oboru písmoznalectví, tedy nikoli pro chování žalovaného, proto soud dospěl 

k závěru, že zastavení řízení zavinil žalobce, a má proto povinnost uhradit žalovanému 

náklady řízení.  

 

Rozhodnutí o nákladech řízení vychází ze skutečnosti, že žalovaný se práva na 

náhradu nákladů řízení výslovně vzdal.  

 

O povinnosti žalobce k zaplacení zálohovaných nákladů řízení bylo rozhodnuto 

v souvislosti s ust. § 148 odst. 1 o.s.ř. Náhrada nákladů řízení představuje náklady na 

znalecký posudek. Částka 7.530,- Kč byla znalci přiznána usnesením Okresního soudu 

v Teplicích ze dne 2.8.2010 č.j. 18 C 783/2009-49, které nabylo právní moci dne 7.9.2010. 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu 

v Teplicích.  

 

  V Teplicích dne 5.10.2010 

 

 

       Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
        předsedkyně senátu 

 

Za správnost vyhotovení: 

Klára Taptičová 
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Příloha č. 10 – rozsudek soudu s přiznáním náklady řízení žalobci dle vyhl. č. 

177/1996 Sb. 

Číslo jednací: 18 C 135/2013-45 

ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

 

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní v právní věci žalobce: ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, 

zastoupeného JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Vlastina 23, Plzeň, proti 

žalovanému: Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za Clumem 762, Bílina, o zaplacení 

10.692,- Kč s přísl. 
 

t a k t o : 

 

 Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 10.692,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 

7,75 % od 29.6.2012 do zaplacení z částky 8.987,- Kč a ve výši 7,50 % od 26.10.2012 do 

zaplacení z částky 1.230,- Kč, a na náhradě nákladů řízení částku 5.253,- Kč k rukám JUDr. 

Daniela Volopicha, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.  

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud uložil žalovanému povinnost 

zaplatit v žalobě uvedenou částku spolu se zákonným úrokem z prodlení jako nezaplacenou 

cenu za dodanou elektřinu do odběrného místa Krupka, Bohosudovská 252/16 v období od 

1.8.2011 do 30.9.2012 a smluvní pokutu. 

 

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.   

 

Soud účastníky vyzval, aby mu ve lhůtě 7 dnů sdělili, zda souhlasí s tím, aby bylo ve 

věci rozhodnuto bez nařízení jednání na základě účastníky předložených listinných důkazů, 

a to v souladu s ust. § 115a o.s.ř. Výzva dále obsahovala doložku o tom, že pokud zůstane 

ve stanovené lhůtě bez vyjádření, bude mít soud za to, že účastníci s rozhodnutím ve věci 

bez nařízení jednání souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Žalobce i žalovaný výzvu obdrželi ve 

dnech 15.7.2013 a 29.7.2013, žalobce s výzvou souhlasil, žalovaný ve stanovené lhůtě 

soudu nesdělil, že s rozhodnutím soudu ve věci bez nařízení jednání nesouhlasí; soud proto 

ve věci rozhodl na základě předložených listinných důkazů, aniž by nařizoval jednání. 

 

 Ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny soud zjistil, že účastníci dne 

28.3.2011 uzavřeli smlouvu, podle které se žalobce zavázal pro žalovaného dodávat 

elektrickou energii do odběrného místa Krupka, Bohosudovská 252/16 a žalovaný se 

zavázal za to dodavateli platit cenu dodané el. energie. Z faktur vystavených žalobcem dne 

14.6.2012 a 11.10.2012 a dopisu žalobce vyplývá, že žalovaný za v žalobě uvedené období 

nezaplatil část ceny dodané elektrické energie v celkové výši 10.217,- Kč, a že byl žalobcem 

o zaplacení této částky upomínán. Podle čl. V. odst. 2 Všeobecných obchodních podmínek 

dodávky elektřiny je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou 

písemnou upomínku jednotlivého porušení povinnosti, tj. je-li zákazník v prodlení se 

zaplacením peněžitého závazku.  
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Z předložených listin soud učinil následující závěr o skutkovém stavu: Mezi 

žalobcem a žalovaným byla uzavřena smlouva, na základě které žalobce dodával elektřinu 

žalovanému do odběrného místa Krupka, Bohosudovská 252/16 od 28.3.2011 nejméně do 

30.9.2012 a žalovaný se zavázal žalobci za dodávky energie platit cenu dodané el. energie. 

Žalovaný žalobci nezaplatil za dodávku elektřiny v uvedeném období kupní cenu, čímž mu 

vznikl dluh ve výši 10.217,- Kč. 

 

 Soud věc právně posoudil dle ust. § 588 občanského zákoníku (dále jen o.z.) a dále 

dle ust. § 50 zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích. Mezi účastníky byla uzavřena kupní smlouva podle ust. § 588 a 

následující o.z. Vzhledem k tomu, že žalovaný nezaplatil část ceny dodané el. energie, uložil 

mu soud povinnost ji zaplatit podle ust. § 559 odst. 2 o.z., podle kterého dluh musí být 

splněn řádně a včas. Jak vyplývá z faktur, žalovaný se do prodlení se zaplacením částky 

8.987,- Kč dostal dne 29.6.2012 a částky 1.230,- Kč dne 26.10.2012, tudíž soud žalobci 

přiznal též úrok z prodlení od prvního dne prodlení podle ust. § 517 odst. 2 o.z. a nařízení 

vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení č. 33/2010 Sb. a smluvní pokutu za pět písemných 

upomínek ve výši nižší než stanovenou citovaným článkem obchodních podmínek, tj. ve 

výši 5x 95,- Kč, tak jak požadoval žalobce. 

 

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého přiznal 

právo na jejich náhradu žalobci, neboť byl ve sporu plně úspěšný. Náklady řízení žalobce 

jsou tvořeny zaplaceným soudním poplatkem z žaloby ve výši 800,- Kč, odměnou advokáta, 

jenž žalobce v řízení zastupoval, ve výši 3.080,- Kč za dva úkony právní pomoci stanovenou 

podle ust. § 7 vyhlášky č.177/1996 Sb., když vyhl. č. 484/2000 Sb. byla ústavním nálezem 

sp.zn. Pl.ÚS 25/12 ke dni 7.5.2013 zrušena, dvěma režijními paušály (za převzetí 

zastoupení, sepis žaloby) po 300,- Kč stanovenými podle ust. § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 

Sb. v platném znění a 21 % daní z přidané hodnoty počítané z odměny a režijních paušálů ve 

výši 773,- Kč, neboť zástupce žalobce je plátcem této daně. Uvedené náklady řízení je 

žalovaný povinen zaplatit k rukám zástupce žalobce (ust. § 149 odst. 1 o.s.ř.). 

 

O lhůtě k plnění soud rozhodl podle ust. § 160 odst. 1 věty první o.s.ř., přičemž 

neshledal podmínky pro umožnění žalovanému zaplatit žalobci dluh včetně úroků z prodlení 

a nákladů řízení ve splátkách či v delší než třídenní lhůtě běžící od právní moci rozhodnutí 

soudu. 

 

P o u č e n í :    Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím podepsaného 

soudu.  

 

  Nebude-li dobrovolně splněna povinnost, lze navrhnout soudní výkon 

rozhodnutí či nařízení exekuce. 

 

  V Teplicích dne  27.8.2013    

                    

 

         Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
        předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 

Petra Gutwaldová  
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Příloha č. 11 – rozsudek soudu s poměrnými náklady řízení dle vyhl. č. 

484/2000 Sb.  

Číslo jednací: 18 C 319/2009-148   

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

 

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní v právní věci žalobce: Cashdirect, a.s., se sídlem Bozděchova 1840/7, Praha 

5, zastoupeného Mgr. Michalem Sladkým, advokátem se sídlem nám. Republiky 1a, Praha 

1, proti žalovanému: Jan Novák, nar. 18.04.1977, bytem Za Clumem 762, Bílina,                

o zaplacení 66.596,- Kč s přísl. 
 

t a k t o : 

 

I.  Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 51.813,-Kč se 7% úrokem z prodlení od 

6.4.2009 do zaplacení a na nákladech řízení částku 15.205,-Kč k rukám Mgr. Michala 

Sladkého, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

II. Žaloba o zaplacení částky 14.783,-Kč se 7% úrokem z prodlení od 18.10.2007 do 

zaplacení a 7% úroku z prodlení od 17.10.2007 do 5.4.2009 z částky 51.813,-Kč, se zamítá. 

 

III. Žalobce je povinen zaplatit státu do pokladny či na účet Okresního soudu v Teplicích 

na náhradě nákladů řízení částku 1.650,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud žalovanému uložil povinnost 

zaplatit žalobci částku 66.596,- Kč s úroky z prodlení z titulu náhrady pojistného plnění, 

které plnil právní předchůdce žalobce (Česká kancelář pojistitelů) za žalovaného ze svého 

garančního fondu poškozenému vlastníku vozidla RZ DW-EZ 294, sestávající z věcné 

škody na vozidle způsobené dopravní nehodou dne 20.2.2004 vozidlem RZ LTJ 8769 

řízeném žalovaným, dále z bolestného, delegačního poplatku a z výloh spojených se 

zjištěním výše škody. 

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že nárok žalobce neuznává, neboť při předmětné 

dopravní nehodě žádná škoda na vozidlech nevznikla, a tudíž nebyl dán důvod k likvidaci 

škody na vozidle poškozeného právním předchůdcem žalobce.  

 

Z obsahu likvidační zprávy č. ŠU 2004-048340-9999 a z informací o dopravní 

nehodě německé policie (hlášením o dopravní nehodě ze dne 20.2.2004, fotodokumentací a 

záznamovým listem) bylo zjištěno, že dne 20.2.2004 v 10.45 hod. způsobil žalovaný 

vozidlem RZ LTJ 8769 dopravní nehodu, při níž vznikla škoda ve výši 1.134,73 EUR na 

vozidle RZ DW-EZ 294 poškozeného vlastníka Egona Zirnsteina. Z kupní smlouvy ze dne 

15.12.2003 a z dopisu právního předchůdce žalobce ze dne 20.5.2004 vyplývá, že žalovaný 
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byl k datu nehody vlastníkem vozidla RZ LTJ 8769 a že k datu nehody nebylo 

k předmětnému vozidlu uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti ze škodu 

způsobenou provozem vozidla. Z obsahu znaleckého posudku č. D2H0015018 soudního 

znalce v oboru motorových vozidel ze dne 24.2.2004 a vyúčtování škody německé 

pojišťovny HUK-COBURG Versicherungen vyplývá vznik a výše věcné škody na 

poškozeném vozidle v částce 1.134,73 EUR. Z faktury soudního znalce ze dne 24.2.2004 je 

zřejmá výše nákladů znalečného v částce 268,42 EUR. Z obsahu zprávy právního 

předchůdce žalobce ze dne 1.12.2005 a ze zmíněného vyúčtování německé pojišťovny soud 

zjistil, že náhradu způsobené škody ve výši 2.273,15 EUR zahrnující podle vyúčtování 

německé pojišťovny vedle plnění věcné škody a nákladů za znalecký posudek i honorář 

advokáta poškozeného německého řidiče ve výši 254,62 EUR, bolestné poškozeného ve 

výši 250,- EUR, paušál za režijní náklady poškozeného ve výši 25,- EUR, delegační 

poplatek ve výši 289,92 EUR a náklady spojené se šetřením pojistné události ve výši 50,46 

EUR uhradila poškozenému německá kancelář HUK-COBURG Versicherungen, a že právní 

předchůdce žalobce uhradil této kanceláři celkovou požadovanou škodu ve výši 2.273,15 

EUR. Z účastnické výpovědi žalovaného vyplývá, že předmětná dopravní nehoda byla 

způsobena tak, že žalovaný dojížděl stojící kolonu vozidel a „opřel“se o auto před ním, což 

bylo vozidlo poškozeného německého řidiče, který zavolal policii, a té pak žalovaný zaplatil 

blokovou pokutu. Z výpovědi svědka Pavla Ciny, spolujezdce žalovaného, bylo zjištěno, že 

žalovaný jako řidič své vozidlo neubrzdil a asi v 5 km rychlosti narazil do vozidla stojícího 

v koloně před ním, přivolané policii pak žalovaný uhradil blokovou pokutu a podepsal 

zřejmě protokol o nehodě. Z protokolu o výslechu řidiče a vlastníka poškozeného vozidla 

Egona Zirnsteina dne 20.6.2011 u Úředního soudu Dippoldiswalde bylo zjištěno, že vozidlo 

svědka bylo poškozeno při autonehodě dne 20.2.2004, kdy výše škody činila částku 

1.134,34 EUR a byla mu uhrazena v plné výši včetně nákladů znalce v částce 268,42 Kč a 

paušálních nákladů v částce 25,- EUR, svědek při nehodě nebyl zraněn. Z obsahu smlouvy o 

postoupení pohledávek ze dne 21.12.2010 je zřejmé, že mezi Českou kanceláří pojistitelů a 

žalobcem došlo k postoupení pohledávky, která je předmětem tohoto řízení.  

 

Dle § 1 odst. 2 zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové 

komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen 

"pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu 

způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění 

odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. 

Podle § 18 odst. 1, odst. 2 písm. a) cit. zákona  se zřizuje Česká kancelář pojistitelů 

jako profesní organizace pojistitelů. Kancelář je právnickou osobou se sídlem v Praze, která 

je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Pro účely tohoto zákona 

se Kancelář považuje za tuzemskou pojišťovnu a na její činnost se přiměřeně použijí 

ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví. Kancelář spravuje 

garanční fond.  

 

Podle § 24 odst. 2 písm. b) cit. zák. Kancelář poskytuje z garančního fondu 

poškozenému plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez 

pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti dle 

cit.zákona. 

Podle § 24 odst. 9 cit. zákona výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři 

právo vůči tomu, kdo odpovídá za škodu podle odstavce 2 písm. a), b) a g), na náhradu toho, 

co za něho plnila včetně nákladů na jinou osobu pověřenou Kanceláří vyřízením případu a 

poskytnutím plnění poškozenému nebo uplatněním tohoto práva; odpovídá-li za škodu více 

osob, pak za takovou pohledávku Kanceláře odpovídají tyto osoby společně a nerozdílně. 

Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky 



128 

 

provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda; řidič pouze tehdy, 

pokud za škodu odpovídá. Nelze-li určit provozovatele, je solidárním dlužníkem vůči 

pohledávce Kanceláře vlastník vozidla.  

Podle § 4 písm. a), b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, podle stavu ke dni 31.3.2004, (dále jen „zákon o silničním provozu“) je 

každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, 

zdraví  nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, své chování je povinen přizpůsobit 

zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním 

podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému 

zdravotnímu stavu, a dále se řídit pravidly provozu na pozemních komunikacích upravených 

tímto zákonem. 

Podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu řidič je kromě povinností 

uvedených v § 4 dále povinen věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na 

pozemních komunikacích. 

Podle § 420 odst. 1 a odst. 3 občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) každý odpovídá 

za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo 

prokáže, že škodu nezavinil.  V souladu s § 427 o.z. za škodu vyvolanou zvláštní povahou 

tohoto provozu odpovídá provozovatel motorového vozidla. Podle § 431 o.z. střetnou-li se 

provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, 

odpovídají podle účasti na způsobení vzniklé škody.  

Podle článku 5 odst. a) Multilaterální dohody o zárukách mezi národními 

kancelářemi pojistitelů ze dne 15.3.1991 jestliže jednající kancelář vyřídila škodu, má na 

žádost a při prokázání zaplacení právo na náhradu od platící kanceláře, která vystavila 

pojistku, pokud tato existuje, celkové částky, kterou jednající kancelář zaplatila jako 

náhradu škody, poplatku za zpracování na úhradu všech ostatních výloh, počítaného ve výši 

15 % z hodnoty zaplacené částky, kdy výše částky se uvádí ve směnném kurzu k datu první 

žádosti o konečnou refundaci.  

 

Z provedeného dokazování soud zjistil následující skutkový stav: Žalovaný jako 

vlastník a řidič osobního automobilu, ke kterému neuzavřel povinné smluvní pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, způsobil tímto vozidlem v důsledku 

porušení povinnosti věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na 

pozemních komunikacích dne 20.4.2004 dopravní nehodu, při níž  vznikla vlastníku 

druhého vozidla, poškozenému cizozemci věcná škoda na jeho vozidle. Náhradu způsobené 

škody uhradila poškozenému německá kancelář. Následně právní předchůdce žalobce 

uhradil této kanceláři vedle vzniklé škody i výlohy spojené se zjištěním výše škody a 

delegační poplatek. Žalovaný dlužnou částku právnímu předchůdci žalobce neuhradil.  

 

Po provedení důkazů a právním zhodnocení věci dospěl soud k závěru, že žaloba je 

částečně důvodná, a proto jí v této části vyhověl. Soud má za prokázané a mezi účastníky je 

nesporné, že se dne 20.2.2004 stala dopravní nehoda, kterou zavinil žalovaný, a že žalovaný 

neuzavřel k předmětnému vozidlu k datu nehody povinné pojištění odpovědnosti, jak 

vyplývá z citovaného ustanovení zákona o pojištění odpovědnosti, a právnímu předchůdci 

žalobce tak vznikla povinnost uhradit způsobenou škodu. Spornou se stala skutečnost, zda 

při dopravní nehodě vznikla škoda a jaká byla její výše.  

 

Z citované zákonné úpravy (občanského zákoníku) vyplývá, že k základním 

předpokladům vzniku odpovědnosti za škodu patří protiprávní úkon (protiprávní jednání), 

vznik škody, příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem a vznikem škody (tzv. kausální 

nexus) a zavinění s tím, že tyto podmínky musí být splněny současně. První tři předpoklady 

jsou objektivní povahy, čtvrtý povahy subjektivní. Právní teorie i soudní praxe pak první z 

označených předpokladů, tedy protiprávní úkon, standardně vykládá jako projev lidské vůle, 
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který je v rozporu s objektivním právem, přitom není rozhodné, vyplývá-li porušená právní 

povinnost ze smlouvy nebo jde-li o povinnost mimosmluvní, tedy zákonnou. Škodou se 

rozumí újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a je objektivně vyjádřitelná 

všeobecným ekvivalentem, tj. penězi. Za skutečnou škodu na věci je pak nutno považovat 

takovou újmu, která znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před 

škodnou událostí a která představuje majetkové hodnoty, jež je nutno vynaložit k uvedení 

věci do předešlého stavu. Příčinná souvislost je dána tehdy, vznikla-li škoda následkem 

protiprávního úkonu škůdce; protiprávní úkon je okolností (příčinou), bez jejíž existence by 

ke škodnému následku nedošlo. Zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti zákon předpokládá, 

avšak za podmínek uvedených v § 420 odst. 3 o.z. se škůdce může odpovědnosti zprostit. 

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vznik odpovědnosti za škodu, je ten, kdo škodu 

způsobil, povinen ji uhradit, je-li to možné a účelné a požádá-li o to poškozený, uvedením 

v předešlý stav, jinak se škoda hradí v penězích. Úprava odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem dopravního prostředku vychází důsledně z odpovědnosti bez zřetele na zavinění. I 

v případech, v nichž by jinak byla dána odpovědnost provozovatele dopravního prostředku 

podle § 427 o.z., může poškozený opírat svůj nárok současně o odpovědnost vůči řidiči 

vozidla, založenou na jeho zavinění (§ 420 odst. 1 o.z.). Existence ustanovení § 427 o.z. a 

odpovědnost provozovatele případně vlastníka dopravního prostředku podle tohoto 

ustanovení za způsobenou škodu tak nebrání dle názoru soudu aplikaci ustanovení § 420 

odst. 1 o.z. vůči řidiči vozidla, který za škodu odpovídá v důsledku svého zaviněného 

protiprávního jednání, což znamená, že v takovém případě může být obecně žalovaný 

odpovědný podle různých ustanovení občanského zákoníku. Takový případ nastal 

v předmětné věci, neboť zde vedle sebe za škodu může odpovídat žalovaný dle § 427 o.z. 

jako vlastník vozidla a rovněž dle § 420 odst. 1 o.z. jako řidič vozidla. Došlo-li v důsledku 

střetu provozů ke škodě provozovatelů samotných, vypořádají se mezi sebou podle účasti na 

způsobení vzniklé škody. Vypořádání závislé na této účasti předpokládá zhodnocení všech 

skutkových okolností, které byly hlavní příčinou vzniklé škody. Objektivní míra účasti na 

vzniklé škodě vyjadřuje i případné zaviněné jednání či opomenutí některého provozovatele, 

pokud jím byla založena příčinná souvislost vedoucí ke vzniku škody. Jde-li o takové 

okolnosti nebo takové jednání anebo opomenutí, s nimiž škodlivý výsledek nebyl v příčinné 

souvislosti, není splněn zákonný předpoklad účasti na vzniklé škodě a nevzniká ani 

odpovědnost, ani důvod k vypořádání.  

 

V předmětné věci došlo při dopravní nehodě ke střetu provozů dvou dopravních 

prostředků, soud tedy hodnotil míru účasti obou provozovatelů na způsobení celkové škody 

vzniklé ze střetu vozidel, a dospěl ve shodě s německou policií k závěru, že míra účasti na 

straně žalovaného je 100%. Protože k datu nehody nebylo uzavřeno povinné smluvní 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, řízeného žalovaným, bylo 

tím porušeno ustanovení § 1 odst. 2 cit. zákona č. 168/1999 Sb. a žalobce jako právní 

nástupce České kanceláře pojistitelů, je tedy oprávněn požadovat po žalovaném podle § 24 

odst. 7 cit. zákona tzv. regresní náhradu, tj. náhradu tohoto, co bylo za něho plněno, neboť 

žalovaný za předmětnou škodu plně odpovídá. Výše škody však byla soudem zjištěna 

v rozdílné výši než tvrdil žalobce, a to v částce 1.768,53 EUR. Žalobce tudíž požadoval po 

žalovaném nesprávně náhradu ve výši 2.273,15 EUR Kč, když podle názoru soudu je 

oprávněnou pouze částka 1.768,53 EUR zahrnující jednak znaleckým posudkem a policejní 

fotodokumentací prokázanou věcnou škodu na poškozeném vozidle ve výši 1.134,73 EUR,  

a jednak výlohy spojené se zjištěním škody (znalečné 268,42 EUR vyplývající z předložené 

faktury znalce, paušální náklady poškozeného 25,- EUR vyplývající z protokolu o výpovědi 

poškozeného, delegační poplatek 289,92 EUZ na základě citované multilaterální dohody a 

náklady spojené se zjištěním škody ve výši 50,46 EUR dle vyúčtování německé pojišťovny). 

Pokud se týká náhrady škody spočívající v bolestném a odměny advokáta poškozeného 

v celkové výši 504,62 EUR, v této části žalobce svůj nárok i přes poučení dle § 118 a) odst. 
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1),3) o.s.ř. neprokázal, když nadto poškozený ve své svědecké výpovědi po zákonném 

poučení potvrdil, že při nehodě nebyl zraněn. Jelikož žalovaný přiznanou náhradu žalobkyni 

nezaplatil, uložil soud žalovanému povinnost k zaplacení dlužné částky dle § 559 odst. 2 

o.z., který říká, že dluh musí být splněn řádně a včas, po přepočtu dle kurzovního lístku (1 

EUR= 29,30 Kč) ve výši 51.813,- Kč. 

 

Žalobce nedoložil, že by žalovaného vyzval k úhradě dlužné částky, proto je 

žalovaný v prodlení se zaplacením náhrady od prvního dne poté, kdy mu byla doručena 

žaloba (§ 563 o.z.), soud mu proto uložil podle § 517 odst. 2 o.z. též povinnost žalobci 

zaplatit úroky z prodlení od 6.4.2009 ve výši požadované žalobcem. Úroky stanovené 

v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení č. 163/2005 Sb. žalobce 

nenárokoval.  

 

Pokud žalobce požadoval úroky od dřívějšího data a náhradu vyplacené škody za 

bolestné a odměnu advokáta poškozeného, byla v této části žaloba ze shora uvedeným 

důvodů zamítnuta. 

 

O nákladech řízení soud rozhodl dle § 142 odst. 2 o.s.ř., podle kterého přiznal právo 

na náhradu poměrné části nákladů řízení žalobci, neboť byl ve sporu úspěšný z 77 % 

žalobou uplatněného nároku, žalovaný byl úspěšný v 23 % předmětu řízení; žalobci proto 

byla přiznána náhrada 54 % (77 mínus 23) jeho účelně vynaložených nákladů řízení. 

Náklady řízení žalobce jsou tvořeny zaplaceným soudním poplatkem z žaloby ve výši 

2.660,- Kč, odměnou advokáta, jenž žalobce v řízení zastupoval, ve výši 18.630,- Kč 

stanovené podle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění, třemi režijními paušály 

(za převzetí zastoupení, sepis žaloby a účast u jednání soudu) po 300,- Kč stanovenými 

podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, náhradou za ztrátu času, který 

zástupce žalobce strávil na cestě ze sídla jeho kanceláře (resp. kanceláře zástupce advokáta) 

k jednání u soudu a zpět, ve výši 600,- Kč (100,- Kč za každou započatou půlhodinu), a to 

podle § 14 odst. 1 písm. a), odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění. Dalším nákladem 

řízení žalobce je náhrada jízdních výdajů ve výši 1.117,- Kč za použití osobního automobilu 

zástupcem žalobce na cestu k soudnímu jednání z Prahy do Teplic a zpět v celkové délce 

194 km, a to dle § 157 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce; při ceně benzinu 31,60 Kč za 

jeden litr vyplývající z § 4 písm. b) vyhlášky č. 377/2010 Sb. a průměrné spotřebě použitého 

vozidla 6,5 litrů paliva na 100 km zjištěné z velkého technického průkazu tvoří náhrada za 

použité palivo částku 399,- Kč. Další složkou cestovného je náhrada (sazba) za použití 

vozidla ve výši 3,70 Kč za každý ujetý kilometr dle § 157 odst. 4 písm. b) zákoníku práce, 

tj. částka 718,- Kč. Konečně mezi náklady řízení žalobce patří také 20% daň z přidané 

hodnoty počítaná z odměny, režijních paušálů, náhrady za ztrátu času a cestovného ve výši 

4.250,- Kč, neboť zástupce žalobce je plátcem této daně. Celkové náklady řízení žalobce 

představují částku 28.157,- Kč a padesátčtyři procent z těchto nákladů činí částku 15.205,- 

Kč. Tuto částku je žalovaný povinen zaplatit k rukám zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o.s.ř.). 

O povinnosti žalobce k zaplacení zálohovaných nákladů řízení bylo rozhodnuto 

v souvislosti s § 148 odst. 1 o.s.ř. (stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na 

náhradu nákladů řízení, které platil) tak, že žalobci s ohledem na skutečnost, že na základě 

jeho žádosti soud zajistil překlad právním předchůdcem žalobce předložených důkazů, bylo 

uloženo zaplatit státu částku 1.650,- Kč. Náhrada v této výši představuje náklady na 

tlumočné, která byla tlumočnici přiznána usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 

15.3.2010 č.j. 18 C 319/2009-66. Ostatní náklady za tlumočné v celkové výši 1.800,- Kč 

hradí stát bez náhrady. 
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O lhůtě k plnění soud rozhodl podle § 160 odst. 1 věty první o.s.ř., přičemž neshledal 

podmínky pro umožnění žalovanému zaplatit žalobci dluh včetně nákladů řízení ve 

splátkách či v delší než třídenní lhůtě běžící od právní moci rozhodnutí soudu.  

 

 

P o u č e n í :    Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím soudu 

podepsaného. 

   

  Nebude-li dobrovolně splněna povinnost, lze navrhnout soudní výkon 

rozhodnutí či nařízení exekuce. 

 

  V Teplicích dne 6.9.2011 

 

           Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
              předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 

Petra Gutwaldová 
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Příloha č. 12 – rozsudek soudu s náklady řízení vzniklými před soudy více 

stupňů 

Číslo jednací: 18 C 164/2009-368  

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

 

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

 

 

 Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní  v  právní věci žalobce: Pavel Reinelt, nar. 03.07.1957, bytem V Předpolí 12, 

Praha 10 – Strašnice, zastoupeného JUDr. Jiřím Cajthamlem, Dr., advokátem se sídlem 

Modlanská 20, Teplice, proti žalovanému: MONTÁŽNĚ OBCHODNÍ FIRMA s.r.o., IČ: 

25008081, se sídlem Sobědruhy 459, Teplice, zastoupenému JUDr. Lubomírem Pánikem, 

advokátem se sídlem Masarykova 43, Ústí nad Labem, o zaplacení 29.426,- Kč s přísl. 

 

 

t a k t o : 
 

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 29.426,- Kč s úrokem z prodlení 

ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou k prvnímu dni každého 

následujícího kalendářního pololetí, v němž prodlení žalovaného trvá, 

zvýšené o sedm procentních bodů, od 27.3.2009 do zaplacení, to vše do tří 

dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

II. Žaloba co do rozdílu mezi poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně 

z částky 27.734,- Kč od 28.3.2009 do zaplacení a z částky 1.692,- Kč od 

21.10.2009 do zaplacení a úrokem z prodlení výši repo sazby stanovené 

Českou národní bankou k prvnímu dni každého následujícího kalendářního 

pololetí, v němž prodlení žalovaného trvá, zvýšené o sedm procentních bodů, 

z částky 29.426,- Kč od 27.3.2009 do zaplacení, se zamítá. 

 

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení k rukám 

JUDr. Lubomíra Pánika částku 17.174,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

 

IV. Žalovaný je povinen zaplatit státu do pokladny či na účet Okresního soudu v 

Teplicích na náhradě nákladů řízení částku 9.282,70 Kč do tří dnů od právní 

moci tohoto rozhodnutí.  

 

V. Žalobce je povinen zaplatit státu do pokladny či na účet Okresního soudu v 

Teplicích na náhradě nákladů řízení částku 23.869,70 Kč do tří dnů od právní 

moci tohoto rozhodnutí. 
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O d ů v o d n ě n í  
 

      Žalobce se svou žalobou podanou soudu dne 26.2.2009 a rozšířenou podáním ze dne 

21.10.2009 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud uložil žalovanému povinnost 

zaplatit žalobci částku 29.426,- Kč s poplatkem z prodlení jako přeplatek z vyúčtování 

služeb souvisejících s nájmem bytu č. 1106 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 11. patře 

domu č.p. 1516 v ul. Sochorova v Teplicích, jehož je žalobce nájemcem a žalovaný byl 

pronajímatelem, za roky 2003 až 2008.   

 

      Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. S výhradami žalobce nesouhlasil a tvrdil, že 

vyúčtování služeb bylo provedeno řádně, když žalobci žádný přeplatek nikdy nevznikl, ani 

nemohl, jelikož v plné výši nehradil zálohy na služby. Dále namítl promlčení části nároku. 

 

  Z dohody o užívání bytu ze dne 11.2.1981 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu 

v Teplicích ze dne 2.4.2009, č.j. 9 C 272/2008-35 s právní mocí ke dni 22.5.2009 o určení, 

že výpověď z nájmu předmětného bytu je neplatná, bylo zjištěno, že žalobce je nájemcem 

bytu č. 1106 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 11. patře domu č.p. 1516 v ul. Sochorova 

v Teplicích (dále jen „předmětný byt“). Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 6844 je 

zřejmé, že ke dni podání žaloby byl žalovaný vlastníkem domu č.p. 1516 v k.ú. Teplice, kde 

se nachází předmětný byt. Z evidenčního listu pro výpočet měsíční úhrady za užívání bytu 

s platností od 1.7.1999, který žalobce převzal dne 28.6.1999, soud zjistil výši záloh, které 

měly být nájemcem hrazeny, a to v celkové částce 1.925,- Kč (687,- Kč za teplo, 276,- Kč 

za teplou vodu, 266,- Kč za studenou vodu, 100,- Kč za výtahy, 50,- Kč na úklid, 29,- Kč na 

osvětlení společných prostor, 100,- Kč na domovníka, 297,- Kč na bezpečnostní službu a 

120,- Kč na správu). Z pokladních složenek Komerční banky, a.s. vyplývá, že žalobce 

uhradil žalovanému zálohy na služby související s nájmem předmětného bytu v letech 2003 

až 2008 v částce 127.839,- Kč. Z dopisu žalobce ze dne 3.9.2008 a z výzvy právního 

zástupce žalobce ze dne 13.12.2008 je zřejmé, že žalobce opakovaně vyzýval žalovaného 

k předložení vyúčtování záloh na služby souvisejících nájmem předmětného bytu za roky 

2003 až 2008. Z obsahu vyúčtování služeb za rok 2003 je zřejmé, že žalovaný převzetí 

tohoto vyúčtování ze dne 4.6.2004 podepsal. Z obsahu doručenky založené v soudním spise 

vyplývá, že předmětná vyúčtování služeb byla žalobci doručena dne 27.11.2009. Z obsahu 

spisu zdejšího soudu sp.zn. 39 Ro 20/2003 bylo zjištěno, že s právní mocí ke dni 4.3.2003 

byla platebním rozkazem uložena žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 6.181,- Kč 

s příslušenstvím z přeplatku záloh na vyúčtování služeb souvisejících s nájmem 

předmětného bytu a z bezdůvodného obohacení za rok 2000. Z vyúčtování služeb 

(předložených žalovaným soudu po opakovaných výzvách) za rok 2003 až 2008 (dále 

„rozhodné období“) ze dne 4.6.2004, 10.10.2005, 8.9.2006, 20.4.2007, 31.7.2008 a 

31.12.2008 soud zjistil, že předpis záloh na služby činil za rok 2003 částku 25.558,- Kč 

(žalovaný zaplatil 26.748,- Kč), za rok 2004 částku 22.145,- Kč (žalovaný zaplatil 26.748,- 

Kč) za rok 2005 částku 24.865,- Kč (žalovaný zaplatil 26.748,- Kč), za rok 2006 částku 

27.730,- Kč (žalovaný zaplatil 27.008,- Kč), za rok 2007 částku 30.326,- Kč (žalovaný 

zaplatil 27.348,- Kč) a za rok 2008 částku 37.026,- Kč (žalovaný zaplatil 33.936,- Kč). 

Žalovaný vyúčtoval rozdíl mezi předpisem a platbami žalobce přeplatkem ve výši 1.190,- 

Kč za rok 2003, přeplatkem ve výši 4.603,- Kč za rok 2004, přeplatkem ve výši 1.883,- Kč 

za rok 2005, nedoplatkem ve výši 722,- Kč za rok 2006, nedoplatkem ve výši 2.978,- Kč za 

rok 2007 a nedoplatkem ve výši 3.090,- Kč za rok 2008.  Z vyúčtování soud dále zjistil výši 

nákladů na službu nazvanou „bezpečnostní služba“ za rozhodné období v celkové výši 

40.026,- Kč. Z rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích ze dne 19.5.2008, č.j. 20 C 10/2004-

95 s právní mocí ke dni 10.6.2008 vyplývá, že žalovaný od 22.12.2000 do 3.8.2007 
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nezajišťoval žalobci jako nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním 

předmětného bytu, když znemožňoval do tohoto bytu dodávku elektrického proudu. Z 

rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 2.4.2009 č.j. 9 C 272/2008-35 bylo zjištěno, 

že výpověď z nájmu předmětného bytu, kterou dal žalobci žalovaný listinou doručenou 

žalobci 11.6.2008, je neplatná, tedy, že nájemní vztah mezi účastníky i nadále trvá. Z obsahu 

sdělení žalovaného jako přílohy k vyjádření na výzvu znalce vyplývá, že pracovní náplní 

domovníka je denní běžná údržba svítidel, opravy v bytech na žádost nájemníků, zajišťování 

odvozu odpadu, kontrola čistoty objektu a přebírání a předávání bytů. Z obsahu znaleckého 

posudku č. 02/2010 ze dne 25.5.2010 znalkyně z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, 

soud zjistil, že ve vyúčtování záloh na služby poskytované s souvislosti s užíváním 

předmětného bytu za rozhodné období byly zjištěny nesrovnalosti vyplývající ze 

skutečnosti, že pro výpočet skutečných nákladů nebyly použity skutečné rozpočtové 

jednotky (tj. byly zohledňovány i neobsazené byty), což celkem za rozhodné období činí 

rozdíl 777,- Kč ve prospěch žalobce. Dále byla ve vyúčtování roku 2004 chybně rozpočítána 

položka vodné, stočné, kdy rozdíl činí 84,13 Kč ve prospěch žalobce. Jinak dle znaleckého 

nálezu byly náklady na služby v rozhodném období řádně zaúčtovány v účetní evidenci 

žalovaného, ovšem za předpokladu, že tyto náklady byly žalobci účtovány oprávněně, což 

znalkyně ponechala bez dalšího zkoumání, neboť ji jako znalkyni z oboru účetní evidence 

nepřísluší tento postup žalovaného posuzovat. Z obsahu znaleckého posudku č. 998/2010 ze 

dne 30.11.2010 vypracovaného znalcem z oboru ekonomika, specializace ceny a odhady 

movitých věcí, a z oboru strojírenství, specializace velkostroje, jeřáby, výtahy, bylo zjištěno, 

že v rozhodném období byly žalovaným k zajištění provozu, údržby a oprav výtahů v domě, 

kde se nachází předmětný byt, poskytovány tyto služby: 1) revizní a servisní činnost výtahů 

včetně prohlídek a zkoušek výtahů v mezidobí revizí (byla prováděna podle bezpečnostních 

předpisů v obdobném rozsahu, jako tuto činnost provádějí jiné odborné firmy, ovšem kvalita 

revizní činnosti nebyla srovnatelná s kvalitou revizní činnosti prováděné na výtazích 

v jiných domech jinými odbornými firmami) a 2) požární dozor výtahů, který je veden ve 

vyúčtování jako „bezpečností služba“ (jedná se o nadstandardní službu, která není 

v ostatních bytových domech zajišťována). Znalec posoudil účtované ceny žalovaným za 

„revizní činnost výtahů“ (1) jako nepřiměřeně vyšší než ceny obvyklé, když obvyklá cena 

běžného servisu za jeden výtah činí u žalovaného ročně částku 216.114,- Kč a u ostatních 

odborných firem ročně částku 21.600,- Kč. Dále uvedl, že účtované ceny žalovaným za 

„dozor výtahů“ (2) nemůže porovnat s obvyklými cenami za stejnou činnost, protože dozor 

výtahů se v jiných bytových domech neprovádí, když pro zajištění bezpečnosti postačí 

pohotovostní 24 hodinová služba, která je zahrnuta v paušální náplni dodavatelských 

odborných firem. Závěrem znalec konstatoval, že ceny „bezpečnostních služeb“ (tedy za 

dozor výtahů) zahrnuté do vyúčtování  záloh a nákladů za služby v rozhodném období 

neodůvodnitelně zvyšují náklady na provoz výtahů.  

 

Z obsahu smlouvy o nájmu bytu ze dne 4.8.2000, účtového listu za rok 2000 a 2001 

a evidenčního listu ze dne 4.8.2000 nebyly zjištěny žádné rozhodné skutečnosti, když tyto 

žalovaným předložené důkazy se netýkaly žalobce, ale jeho bratra Jindřicha Reinelta.  

 

Soud zamítl návrh žalovaného na provedení důkazu výslechem všech nájemníků 

domu, kde se nachází předmětný byt, kteří byli nájemníky v rozhodném období, jelikož 

nejde o důkaz relevantní, neboť má osvědčit obvyklou praxi doručování vyúčtování služeb 

nájemníkům, a nemůže prokázat, zda vyúčtování byla či nebyla doručena žalobci. Nadto 

z provedených důkazů vyplývá, že žalobce nebyl „obvyklým“ nájemníkem, když žalovaný 

mu od roku 2001 do roku 2007 znemožňoval obývat byt, a proto byl žalobce nucen se 

zdržovat jinde.  
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V projednávané věci je předmětem řízení požadavek žalobce na zaplacení částky 

29.426,- Kč s vymezeným příslušenstvím. Podle vylíčení skutkových okolností v žalobě a 

rovněž v průběhu řízení před soudem tato částka představuje přeplatek z titulu vyúčtování 

služeb za rok 2003 v částce 8.683,- Kč (žalobce na zálohách zaplatil 20.544,- Kč minus 

náklady na služby činily částku11.861,- Kč), za rok 2004 v částce 6.663,- Kč (20.544,- 

minus 13.881,- Kč), za rok 2005 v částce 5.822,- Kč (20.544,- minus 14.722,- Kč), za rok 

2006 v částce 4.417,- Kč (20.544,- Kč minus 16.127,- Kč), za rok 2007 v částce 2.697,- Kč 

(21.209,- Kč minus 2.697,- Kč) a za rok 2008 v částce 3.840,- Kč (26.063,- Kč minus 

22.223,- Kč). Za celé rozhodné období tak dle žalobce činí přeplatek na službách celkem 

částku 32.122,- Kč, žalobce však požaduje po žalovaném pouze částku 29.426,- Kč.    

 

Jelikož nárok na vrácení přeplatku záloh na služby, který vznikne při vyúčtování 

služeb, nevyplývá přímo ze žádného právního předpisu (jak bude dále blíže vysvětleno), 

jedná se v projednávané věci o vydání majetkového prospěchu, který měl žalovaný získat na 

úkor žalobce, ač k tomu neměl žádný právní důvod, tudíž se jedná o bezdůvodné obohacení. 

 

Podle ustanovení § 451 odst. 1 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, 

musí obohacení vydat. Podle odstavce 2 téhož ustanovení bezdůvodným obohacením je 

majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního 

úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z 

nepoctivých zdrojů. 

 

O obohacení jde tehdy, jestliže se plněním dostalo majetkové hodnoty tomu, komu 

bylo plněno, takže v jeho majetku se to projevilo buď zvýšením jeho aktiv, nebo snížením 

jeho pasiv. Citované ustanovení představuje obecnou skutkovou podstatu povinnosti vydat 

bezdůvodné obohacení; bezdůvodné obohacení je v něm chápáno jako závazek, z něhož 

vzniká tomu, kdo se obohatil, povinnost vydat to, o co se bezdůvodně obohatil, a právo 

toho, na jehož úkor k obohacení došlo, požadovat vydání toho, oč se povinný obohatil (viz 

odstavec 1), a vyjádřeno je i jako předmět, jehož se závazek z bezdůvodného obohacení týká 

(viz odstavec 2). Povinnost vydat plnění získané bez právního důvodu vzniká podle zákona 

tomu, kdo je získal. Tím, kdo plnění získal, je ten, komu bylo bez právního důvodu plněno, 

tedy adresát tohoto plnění. Ustanovení § 456 občanského zákoníku specifikuje, komu má 

být předmět bezdůvodného plnění vydán. Nositelem tohoto oprávnění je subjekt, na jehož 

úkor byl předmět bezdůvodného obohacení získán (může jím být jak fyzická, tak právnická 

osoba) a nelze-li tento subjekt zjistit, stanoví zákon pro takové případy, že předmět 

bezdůvodného obohacení musí být vydán státu. Plnění bez právního důvodu je takové 

plnění, k němuž v době plnění neexistoval žádný právem stanovený důvod. K získání 

bezdůvodného obohacení v těchto případech dochází okamžikem přijetí plnění a v tomtéž 

okamžiku vzniká zároveň povinnost vrátit je zpět. 

 

 

Podle ustanovení § 696 odst. l obč. zák. ve znění do 31. 10. 2011 (srov. zák. č. 

132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním 

zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, část první, čl. I, bod 15, a čl. II, bod 1.) - dále již jen „obč. zák.“, 

nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního 

vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon 

nebo zvláštní právní předpis jinak. Podle odstavce 6 tohoto ustanovení, způsob výpočtu 

úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení stanoví zvláštní 

právní předpis. Tímto právním předpisem byla vyhláška č. 176/1993 Sb., jímž byl stanoven 

způsob určení maximální výše nájemného z bytu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 
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bytu (dále jen „služby“ nebo „ceny služeb“) a způsob sjednávání a placení nájemného a cen 

služeb mezi pronajímatelem a nájemcem. Uvedený právní předpis byl ke dni 31. 12. 2001 

zrušen nálezem Ústavního soudu č. 231/2000Sb. a dále byl zrušen i výměr Ministerstva 

financí č. 01/2002 a č. 06/2002 a nařízení vlády č. 567/2002 Sb., o cenovém moratoriu, jímž 

se měla výše nájemného řídit do přijetí připravovaného zákona. Otázka, co patří mezi služby 

spojené s užíváním bytu v konkrétním nájemním vztahu, je dána především povahou 

nájemního předmětu a jejich konkrétní vymezení je věcí nájemní smlouvy k danému bytu. 

 

Podle ustanovení § 686 odst. 1 obč. zák. nájemní smlouva musí obsahovat označení 

bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za 

plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou 

formu. 

 

Po skutkové stránce bylo soudem z provedených důkazů zjištěno následující: 

Žalovaný jako pronajímatel bytu, který užívá žalobce, poskytoval v letech 2003 až 2008 

(dále stále jen „rozhodné období“) v souvislosti s užíváním bytu žalobci tyto služby: teplo, 

teplá voda, voda, výtahy, úklid, osvětlení, ostatní, domovník, bezpečností služba, správa. 

Služba uváděná pod názvem „ostatní“ spočívá podle účetního deníku žalovaného v opravách 

výtahů, služba pod názvem „domovník“ zahrnuje odměnu za pracovní náplň osoby, která 

provádí mj. běžné opravy bytů na žádost nájemníků, služba nazvaná „bezpečností služba“ 

spočívá v dozoru výtahu a žalovaný na tuto službu vynaložil pro předmětný byt 

v rozhodném období náklady ve výši 40.026,- Kč. Podle posledního žalobcem převzatého 

evidenčního listu z roku 1999 měl žalobce na zálohách zaplatit žalovanému za služby teplo, 

teplá voda, voda, výtahy, úklid, osvětlení za v rozhodném období částku celkem 101.376,- 

Kč (687,-x12+276,-x12+266,-x12+100,-x12+50,-x12+29,-x12 za rok x6 let). Dále žalovaný 

stanovil zálohy na služby domovník, bezpečnostní služba, správa v celkové výši 37.224,- Kč 

(100,-x12+297,-x12+120,-x12 za rok x6 let), přičemž službu pod názvem „ostatní“ účtoval 

jen v letech 2003 ve výši 3.174,- Kč a 2004 ve výši 13,- Kč. Žalobce na zálohách na služby 

v rozhodném období zaplatil částku 168.536,- Kč. Žalovanému vznikly v rozhodném období 

poskytnutím služeb teplo, teplá voda, voda, výtahy, úklid, osvětlení skutečné náklady ve 

výši 123.030,- Kč (15.566,- Kč za rok 2003, 16.099,- Kč za rok 2004, 18.589,- Kč za rok 

2005, 20.954,- Kč za rok 2006, 23.567,- Kč za rok 2007 a 28.255,- Kč za rok 2008).  Za 

poskytování všech služeb vyúčtoval žalovaný žalobci za rozhodné období celkový přeplatek 

ve výši 2.644,- Kč (rozdíl přeplatků 9.434,- Kč a nedoplatků 6.790,- Kč), který nebyl 

žalobci žalovaným vrácen. Podle znalkyně z oboru účetní evidence činil celkový přeplatek 

správně o 862,- Kč méně, tedy částku 1.782,- Kč. Podle znalce z oboru ceny a odhady 

movitých věcí služba poskytovaná žalovaným žalobci jako „bezpečností služba“ uváděná 

v účetním deníku pod názvem „dozor výtahu“ je nadstandardní služba, která 

neodůvodnitelně zvyšuje náklady na provoz výtahů.  

 

Za tohoto stavu věci bylo pro rozhodnutí významné právní posouzení ohledně 

otázky, zda je žalovaný povinen vrátit přeplatky služeb, které vyplynuly z vyúčtování těchto 

služeb za rozhodné období. Dále na právním posouzení otázky, zda byl žalovaný oprávněn 

započítat do vyúčtování služeb v rozhodném období služby za „domovníka“, za 

„bezpečnostní službu“, za „správu“ a dále službu označenou jako „ostatní“, která 

v evidenčním listu z roku 1999 vůbec nebyla předepsána.  

 

 Žalobce svoji pohledávku vůči žalovanému odvíjí od vyúčtování služeb za rozhodné 

období, když žalovaná částka má představovat nedoplatek za služby spojené s užíváním 

předmětného bytu, který měl vzniknout žalobci na základě vyúčtování provedeného v 

červnu 2004, v říjnu 2005, v září 2006, v dubnu 2007, v červenci 2008 a v prosinci 2008. 

Ustálená soudní praxe dovodila, že podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je, že bylo 
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vyúčtování řádně (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími) provedeno a nájemce s ním byl 

seznámen. Vyúčtování provedené v rozporu s příslušnými předpisy nemůže vyvolat ani 

účinky, které s (řádným) vyúčtováním zákon spojuje. O vyúčtování úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) lze 

hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen 

tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené 

služby ve správné výši. Rozhodné tudíž je, že splatnost nedoplatku může nastat jedině na 

základě (v důsledku) řádného, tj. v souladu se všemi příslušnými předpisy provedeného, 

vyúčtování (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 7. 2011, sp. zn. 26 

Cdo 4742/2010, stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. července 1981, Cpj 164/80, 

uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1983, nebo rozsudek 

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. února 1968, sp. zn. 7 Co 598/67, uveřejněný 

pod č. 15 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1969, a dále rozsudek 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 803/2002, 

uveřejněný pod C 2170 v sešitě č. 27 Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu). 

 

Za této situace, kdy mezi účastníky není sporu o tom, že služby teplo, teplá voda, 

voda, výtahy, úklid, osvětlení jsou služby v rozhodném období oprávněně účtované, ale je 

sporná výše přeplatku za vyúčtování těchto služeb, dospěl soud na základě provedeného 

dokazování a právního zhodnocení věci k závěru, že výše přeplatku za vyúčtování těchto 

služeb za rozhodné období činila 45.506,- Kč (žalobce zaplatil 168.536,- Kč, náklady činily 

123.030,- Kč) a že žalovaný žalobci tento vzniklý přeplatek nezaplatil, na straně žalovaného 

došlo tak na úkor žalobce k získání majetkových hodnot v celkové výši 45.506,- Kč, aniž by 

byl prokázán právní důvod. Žalovaný má proto povinnost žalobci vydat plnění získané bez 

právního důvodu, tudíž se na straně žalovaného jedná o bezdůvodné obohacení v uvedené 

výši (§ 451,§ 456 obč. zák.). 

 

Pokud pak jde o vrácení částek, které žalobce zaplatil na úhradách za plnění spojená 

s užíváním bytu, a to za domovníka, za bezpečnostní službu, za správu a za ostatní soud z 

dále uvedených důvodů uzavírá, že i v tomto případě žalovaný získal na úkor žalobce 

majetkový prospěch, ač k tomu neměl právní důvod a tedy, že mu vzniklo bezdůvodné 

obohacení, které je povinen vydat. 

 

Je zcela nepochybné, že nájemce je vedle nájemného povinen platit i úhrady za 

plnění, spojená s užíváním bytu (dále opět jen „ceny služeb“). V současné době, jak je již 

uvedeno v jiné části tohoto odůvodnění, není právní předpis, který by tato dílčí plnění 

upravoval. Proto tudíž vymezení toho, co patří mezi služby spojené s užíváním bytu v 

konkrétním nájemním vztahu, je dáno povahou nájemního předmětu (bytu) a je věcí nájemní 

smlouvy k danému bytu jejich konkrétní vymezení. Stejně tak je třeba mezi účastníky tohoto 

závazkového stavu dohodou stanovit kritéria rozúčtování cen jednotlivých služeb. Jak 

vyplývá z ustálené judikatury, mezi služby spojené s užíváním bytu patří především ústřední 

(dálkové) vytápění, dodávka tepla a teplé vody, úklid a osvětlení společných prostor v domě, 

užívání výtahu, dodávka vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod 

kanalizacemi, užívání domovní prádelny, kontrola a čistění komínů, odvoz splašků. Pokud 

jde o náklady za „domovníka“ a náklady za „bezpečnostní službu“, tyto, podle názoru 

soudu, mohou patřit mezi tzv. další služby pronajímatele a s nájemcem si je může 

pronajímatel dohodnout. Pokud jde o náklady za „správu“ (je otázkou, co mezi tyto náklady 

patří) a náklady za „ostatní“ (dle vyjádření žalovaného se jedná o „opravy výtahů“), podle 

názoru soudu nelze v těchto případech dovodit, že by se jednalo o služby spojené s užíváním 

bytu. Nelze ovšem vyloučit, aby mezi pronajímatelem a nájemcem došlo k vzájemné dohodě 

o přispívání nájemců na tyto náklady. Avšak pro případy, kdy by takové náklady dohodou 
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sjednány nebyly, není pronajímatel, s ohledem na to, že mezi účastníky závazkového vztahu 

nevznikl ohledně těchto nákladů konsensus, oprávněn tyto náklady rozúčtovat. 

 

V projednávané věci se ze spisu podává, že účastníky nebylo tvrzeno (ani 

prokázáno), že by mezi nimi došlo k vzájemné dohodě ohledně sjednání nákladů za 

domovníka, nákladů za bezpečnostní službu a za správu včetně jejich rozúčtování, rovněž i 

nákladů za ostatní, tj. za opravy výtahů. Je proto třeba vycházet z toho, že takovéto náklady 

dohodou účastníků sjednány nebyly a žalovaný tudíž, s ohledem na nedostatek dohody 

účastníků tohoto závazkového vztahu, není oprávněn tyto náklady rozúčtovat. Nadto žalobce 

nejen v žalobě a v jejím podrobných skutkových doplnění, která jsou ve spise založena, ale i 

fakticky neplacením záloh na tyto služby, svůj nesouhlas s platbami za domovníka, za 

bezpečnostní službu, za správu a za ostatní, jednoznačně vyjádřil.  

 

Lze tudíž uzavřít, že i ohledně případně žalobcem zaplacených částek za domovníka, 

za bezpečnostní službu, za správu a za ostatní by vzniklo na straně žalovaného bezdůvodné 

obohacení, neboť k přijetí těchto plnění na straně žalovaného nebyl právní důvod. U 

žalovaného by tak na úkor žalobce došlo k získání bezdůvodného obohacení v této výši a 

žalovaný by měl proto povinnost žalobci vydat i toto plnění získané bez právního důvodu (§ 

451, § 456 obč. zák.). 

 

 Na základě zjištěného skutkového stavu a právního posouzení věci tak dospěl soud 

k závěru, že žaloba je v části, která se netýká příslušenství, důvodná, a proto jí vyhověl. 

Mezi účastníky je po rozhodnutí soudu ze dne 2.4.2009, č.j. 9 C 272/2008-35 s právní mocí 

ke dni 22.5.2009 nesporné, že žalobce byl v rozhodném období nájemcem předmětného 

bytu, a že žalovaný neuhradil žalobci vzniklý přeplatek z vyúčtování služeb. Spornou se 

stala skutečnost, zda žalovaný včas a řádně seznámil žalobce s vyúčtováním služeb za 

rozhodné období, zda žalovaný účtoval náklady na služby oprávněně a zda vyúčtování záloh 

na služby provedl řádně. Pokud jde o doručení vyúčtovaní služeb žalobci, žalovaný 

prokázal, že žalobci doručil řádně vyúčtování pouze v roce 2003, v ostatních letech 

rozhodného období tuto skutečnost neprokázal, naopak to byl žalobce, kdo doložil, že 

žalovaného k provedení a doručení ročních vyúčtování marně písemně upomínal, naposledy 

3.9.2008 a 13.12.2008, když vyúčtování služeb bylo žalobci doručeno prostřednictvím jeho 

právního zástupce až zdejším soudem dne 27.11.2009. Právní úprava o způsobu výpočtu 

úhrad za plnění poskytované s nájmem bytu v současné době neexistuje. Z dikce ustanovení 

§ 696 obč. zák. vyplývá, že nájemce má právo požívat plnění spojená s užíváním bytu, tedy i 

povinnost za ně uhradit rozúčtovanou částku. Protože se jedná o odbornou otázku, ustanovil 

soud na návrh žalobce znalce z oboru účetnictví a ceny a odhady výtahů, když má z obsahu 

jejich provedených znaleckých posudků za prokázané, že po matematické stránce provedl 

žalovaný (až na drobnou odchylku uvedenou výše) vyúčtování záloh na služby řádně a 

v souladu s platnými předpisy. Otázkou však zůstává, zda náklady na všechny vyjmenované 

služby byly žalobci účtovány oprávněně, tedy zda jsou to služby, které souvisí s užíváním 

bytu. Pokud žalobce účtoval žalovanému i náklady na domovníka, bezpečnostní službu, 

správu a ostatní, pak soud konstatuje, v souladu s odůvodněním shora, že případné platby za 

tyto služby jsou neoprávněné. Konkrétně u nákladů na tzv. „bezpečnostní službu“ dle názoru 

soudu podepřeného závěrem znalce z oboru ceny a odhady movitých věcí, mj. specializace 

výtahy, nájemce nemůže řádně užívat plnění jako je „bezpečnostní služba“, ve skutečnosti 

míněná jako dozor výtahu, když pro zajištění bezpečnosti postačí pohotovostní služba, která 

je zahrnuta paušálně již v položce „výtahy“, resp. revize výtahů. Vzhledem k tomu, že důkaz 

znaleckým posudkem je soud oprávněn hodnotit podle zásad vyjádřených v ust. § 132 o.s.ř. 

a hodnocení soudu přitom nepodléhají odborné znalecké závěry ve smyslu jejich správnosti, 

hodnotil soud přesvědčivost předmětného posudku znalce z oboru ocenění movitých věcí co 

do jeho úplnosti ve vztahu k zadání, logické odůvodnění znaleckého nálezu a jeho soulad 
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s ostatními provedenými důkazy. Soud je přesvědčen, že závěr znalce je řádně a logicky 

odůvodněn, žalovaný nevznesl v průběhu řízení námitky proti zadání znaleckého posudku 

znalci, a proto písemná námitka žalovaného, že znalec vůbec není schopen vypracovat 

posouzení cen a nákladů, když jeho podklady k tomuto úkonu jsou chybné a neúplné, není 

opodstatněná. Nadto znalec na výtky žalovaného reagoval tak, že posouzení cen vypracoval 

v souladu s ust. § 2 zák.č. 151/1997 Sb.  Žalovaný ve vyjádření ke znaleckému posudku dále 

znalci vytýká, že se v posudku nezmiňoval o stáří výtahů a jejich opotřebení provozem, k 

tomu znalec uvedl, že při vypracování znaleckého posudku vycházel z nálezů servisního 

technika „konkurenční firmy“, když žalovaný mu na výzvu neposkytl vyžádané potřebné 

informace a podklady v plném rozsahu, zejména mu neposkytl žádnou, jím vypracovanou 

revizní zprávu. Žalovaný tedy neprokázal oprávnění stanovení nákladů na bezpečnostní 

službu v rozhodném období a oprávněnost vyúčtování záloh na tuto službu. 

 

Soud tudíž uzavírá, že s ohledem na všechna shora uvedená zjištění a závěry proto 

uložil žalovanému povinnost vrátit žalobci přeplatek ve výši žalované částky 29.426,- Kč, 

když skutečně soudem zjištěný přeplatek ve výši 45.506,- Kč (ponížený o promlčenou 

částku 11.182,- Kč jak uvedeno níže) je vyšší, než žalobce nárokuje. Soud totiž není 

oprávněn přiznat žalobci více, než požaduje. 

 

Pokud jde o splatnost pohledávky z bezdůvodného obohacení, tato není zákonem 

stanovena. Doba plnění u této pohledávky je proto v souladu s ustanovením § 563 obč. zák. 

vázána na výzvu věřitele. Teprve výzvou k plnění se dluh stává splatným a dlužník je 

povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. Forma výzvy k 

plnění není předepsána, je však nutné, aby splňovala obecné náležitosti stanovené v 

ustanovení § 34 a násl. obč. zák., a z jejího obsahu musí být zřejmé, že věřitel vyzývá 

dlužníka k plnění, jehož výše musí být dostatečně určitě specifikována (srovnej např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1012/2001, publikovaný v 

časopise Soudní judikatura pod označením SJ 95/2003). 

 

V projednávané věci nebylo prokázáno, že by žalobce žalovaného před podáním 

žaloby vyzval k zaplacení bezdůvodného obohacení v celkové výši 34.324,- Kč (součet 

zaplacených záloh 168.536,- Kč ponížený o skutečné náklady 123.030,- Kč a o promlčenou 

částku za rok 2003 ve výši 11.182,- Kč). Takovou výzvou k plnění je proto žaloba, která, jak 

vyplývá ze spisu, byla žalovanému doručena dne 26.3.2009. Žalobce má nárok na úrok z 

prodlení (§ 517 odst. 2 obč. zák.) K prvnímu dni prodlení odpovídala výše úroku z prodlení 

výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, 

přičemž nová výše úroku z prodlení se stanovuje vždy k prvnímu dni každého kalendářního 

pololetí, v němž prodlení trvá (§ 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského 

zákoníku). Pokud tedy žalobce požadoval poplatek z prodlení, byla žaloba ve výši rozdílu 

mezi úrokem z prodlení a poplatkem z prodlení zamítnuta, přičemž v důsledku tohoto 

přiznání nároku v nižším rozsahu, než požadovaném vyplývá částečný neúspěch žalobce.   

 

Námitka promlčení části nároku, kterou v průběhu řízení vznesl žalovaný, je 

v souladu s § 101 a § 107 odst. 1 obč. zák. důvodná pouze za období roku 2003, kdy 

žalovaný prokázal, že vyúčtování žalobci proti jeho podpisu dne 4.6.2004 doručil, ačkoliv 

žaloba byla podána až dne 26.2.2009. Pokud tedy v citovaném období žalobce zaplatil 

částku 26.748,- Kč, ale měl zaplatit pouze částku 15.566,- Kč, je rozdíl těchto částek, které 

žalobce zaplatil neoprávněně, promlčen. Za ostatní období žalovaný neprokázal, že 

vyúčtování služeb za rozhodné období žalobci doručil před podáním žaloby, tudíž nemohla 

nastat jejich splatnost, a tedy nárok se nemohl ani promlčet.  
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O nákladech řízení soud rozhodl dle § 142 odst. 2 o.s.ř., podle kterého přiznal právo 

na náhradu poměrné části nákladů řízení žalovanému, neboť byl ve sporu úspěšný z 72 % 

žalobou uplatněného nároku (žalobce požadoval částku celkem 138.530,- Kč včetně 

kapitalizovaného poplatku z prodlení ve výši 2,5 promile denně z částky 27.734,- Kč od 

28.3.2009 do 30.4.2013 a z částky 1.692,- Kč od 21.10.2009 do 30.4.2013, tj. za 1.495 dní a 

1.288 dní, ve výši 109.104,- Kč, ale byla mu přiznána pouze částka 38.932,- Kč včetně 

úroku z prodlení ve výši dle vyhl. č. 163/2005 Sb. z částky 29.426,- Kč od 27.3.2009 do 

30.4.2013 ve výši 9.506,- Kč). Žalobce byl tak úspěšný v 28 % předmětu řízení, a 

žalovanému proto byla přiznána náhrada 44 % (72 mínus 28) jeho účelně vynaložených 

nákladů řízení. Náklady řízení žalovaného za první řízení v prvním stupni jsou tvořeny 

odměnou advokáta, jenž žalovaného v řízení zastupoval, ve výši 12.310,- Kč stanovenou 

podle § 3 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění platném do 29.2.2012, dvěma režijními 

paušály (za převzetí zastoupení a sepis vyjádření k žalobě) po 300,- Kč stanovenými podle § 

13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a náhradou jízdních výdajů ve výši 286,50 

Kč za použití osobního automobilu zástupcem žalovaného na cestu k soudnímu jednání 

z Ústí nad Labem do Teplic a zpět v celkové délce 46 km, a to dle § 157 zák. č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce (při ceně benzinu 31,60 Kč za jeden litr vyplývající z § 4 písm. b) 

vyhlášky č. 377/2010 Sb. a průměrné spotřebě použitého vozidla 8 litrů paliva na 100 km 

zjištěné z velkého technického průkazu tvoří náhrada za použité palivo částku 116,30 Kč a 

náhrada za použití vozidla ve výši 3,70 Kč za každý ujetý kilometr dle § 157 odst. 4 písm. b) 

zákoníku práce částku 170,20Kč). Náklady řízení žalovaného za odvolací řízení jsou 

tvořeny odměnou advokáta, jenž žalovaného v řízení zastupoval, ve výši 6.155,- Kč 

stanovenou podle § 10 odst. 3, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění platném do 

29.2.2012, jedním režijním paušálem (za sepis odvolání) po 300,- Kč stanoveným podle § 

13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění. Náklady řízení žalovaného za další řízení 

v prvním stupni po zrušení rozsudku jsou tvořeny odměnou advokáta, jenž žalovaného 

v řízení zastupoval, ve výši 10.810,- Kč stanovenou podle § 3 odst. 1, §19 vyhl. č. 484/2000 

Sb. platné do 6.5.2013, třemi režijními paušály (za 3x účast u jednání soudu, když soud další 

požadovaný paušál žalovanému nepřiznal, neboť jednání dne 19.3.2013 se pro včas 

neomluvenou neúčast jednatele žalovaného nekonalo) po 300,- Kč stanovenými podle § 13 

odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a náhradou jízdních výdajů ve výši 895,50 Kč 

za použití osobního automobilu zástupcem žalovaného na 3x cestu k soudnímu jednání 

z Ústí nad Labem do Teplic a zpět v celkové délce 46 km, a to dle § 157 zák. č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce (při ceně benzinu 36,10 Kč za jeden litr vyplývající z § 4 písm. a) 

vyhlášky č. 472/2012 Sb. a průměrné spotřebě použitého vozidla 8 litrů paliva na 100 km 

zjištěné z velkého technického průkazu tvoří náhrada za použité palivo částku 132,90 Kč a 

náhrada za použití vozidla ve výši 3,60 Kč za každý ujetý kilometr dle § 157 odst. 4 písm. b) 

zákoníku práce částku 165,60 Kč). Konečně mezi náklady řízení žalovaného patří také 21% 

daň z přidané hodnoty počítaná z odměn, režijních paušálů a cestovného ve výši 6.774,- Kč, 

neboť zástupce žalovaného doložil, že je plátcem této daně. Celkové náklady řízení 

žalovaného představují částku 39.031,- Kč a čtyřicetčtyři procent z těchto nákladů činí 

částku 17.174,- Kč. Tuto částku je žalobce povinen zaplatit k rukám zástupce žalovaného (§ 

149 odst. 1 o.s.ř.). 

Výrok o povinnosti účastníků k zaplacení nákladů řízení státu se opírá o § 148 odst. 

1 o.s.ř. Náhrada nákladů řízení představuje náklady na znalecké posudky, když  částka  

6.846,- Kč byla znalkyni z oboru ekonomika, specializace účetní evidence, přiznána 

usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 28.6.2010 č.j. 18 C 164/2009-207 a částka 

26.306,40 Kč byla znalci z oboru ekonomika, specializace ceny a odhady movitých věcí, a z 

oboru strojírenství, specializace velkostroje, jeřáby, výtahy, přiznána usnesením Okresního 

soudu v Teplicích ze dne 3.1.2011 č.j. 18 C 164/2009-275. Žalovaný měl v řízení 28 % 

neúspěch, je proto povinen uhradit státu částku 9.282,70 z celkové částky 33.152,40 Kč. 
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Žalobce byl v řízení neúspěšný z 72%, byla mu tudíž uložena povinnost uhradit státu zbylou 

část ve výši 23.869,70 Kč. 

 

O lhůtě k plnění soud rozhodl podle § 160 odst. 1 věty první o.s.ř., přičemž neshledal 

podmínky pro umožnění žalovanému zaplatit žalobci dluh s příslušenstvím a státu náklady 

řízení a žalobci zaplatit žalovanému a státu náklady řízení ve splátkách či v delší než 

třídenní lhůtě běžící od právní moci rozhodnutí soudu. 

 

P o u č e n í :    Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu 

v Teplicích.  

 

  Nebude-li dobrovolně splněna povinnost, lze navrhnout soudní výkon 

rozhodnutí či nařízení exekuce. 

 

  V Teplicích dne 30.4.2013 

 

Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
   předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 

Petra Gutwaldová  
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  Příloha č. 13 – prohlášení svědka k výplatě svědečného  

Příloha k vyúčtování 
 

Čestné prohlášení  
(výhradně pro potřeby okresního soudu) 

 
Příjmení,  jméno,  titul       

…………………………………………………………..………………………………….......…….……… 

Rodné příjmení………………..…………………………………………… Rodné číslo………..………….………/………                                     

Datum narození - místo ………….………………..………………………….……………..     č. OP   

….…..………………….…  

Telefonní spojení :  …………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště              

ulice:………………………………………………………………………..……………č.popis./orient:………………..……….….......                        

PSČ, město (dodací pošta) :  ....……………….……………………………………………………..………………………………….  

Adresa doručení, pokud je odlišná od trvalého bydliště                                                                                                   

ulice: ………………………………………………………………………………….. č.popis./orient.: …………..……....……………            

PSČ, město (dodací pošta) :  …………………………………………………………………………..…………………………………. 

Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky)………………………….………….……………………………  / …..………….….. 

Prohlašuji, že jsem k datu účasti na soudním jednání pojištěncem  zdravotní pojišťovny - kód a 

název :  ………………………………………..………………………………………………………………………………………………  

Dále prohlašuji, že jsem zaměstnancem firmy (název, sídlo, IČ) 

….……………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

v pracovním poměru, ze kterého mi zaměstnavatel/é odvádí zdravotní pojištění nejméně 
z minimálního vyměřovacího základu za kalendářní den 

 
a) jsem/nejsem zaměstnán(a) a plátcem zdravotního pojištění za mou osobu je stát, neboť  - označte 

-     jsem poživatel důchodu z důchodového pojištění (uveďte druh) …………………………………… 
-    jsem žena / osoba na mateřské dovolené 
-    jsem žena / osoba na rodičovské dovolené (do 3 let ) 
-    jsem uchazeč o zaměstnání  vedený v evidenci úřadu práce 
-   jsem kategorie, za kterou je plátcem zdr.poj. stát (student, osoba celodenně pečující alespoň o 1 
dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku, ….) 
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b) jsem osoba výdělečně činná – IČ  ……………..…………………….………….. 

c) nejsem zaměstnán ani v kategorii, kde je plátcem ZP stát (§ 3 odst.6 a odst. 10 zák.č. 592/1992 
Sb., v platném znění) a doplatím zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího 
základu za uvedený kalendářní den.  

 
Zároveň jsem si vědom/a, že veškeré změny uvedené v Čestném prohlášení (změny zdravotní 
pojišťovny, adresy trvalého bydliště, atd.) jsem povinen/na neprodleně nahlásit okresnímu soudu . 

 
Souhlasím podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, s použitím shora uvedených osobních 
údajů pro přiznání a účtování náhrad přísedících, ušlého výdělku -  svědečného. 

 

V Teplicích dne : ……………………………………    Podpis:  …………………………………………………… 
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Příloha č. 14 – usnesení soudu o separaci nákladů řízení 

18 C 181/2010-31  

 

U s n e s e n í 
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Jitkou Škodovou jako 

samosoudkyní v právní věci žalobce: Flame Casting, s.r.o., se sídlem Strojírenská 47/18, 

Praha 5, zastoupeného JUDr. Filipem Štípkem, advokátem se sídlem Hradiště 96, Ústí nad 

Labem, proti žalovanému:  Metallplast recykling a. s., se sídlem Pod Stadionem 15, 

Krupka, zastoupenému JUDr. Rostislavem Sochorem, advokátem se sídlem Klíšská 18, Ústí 

nad Labem, o zaplacení 104.986,- Kč s přísl.  

 

t a k t o : 
 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 6.776,- Kč k rukám 

JUDr. Filipa Štípka do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. 

  

 

O d ů v o d n ě n í 
 

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud žalovanému uložil povinnost 

zaplatit mu shora uvedenou částku s příslušenstvím z důvodu neuhrazené smluvní pokuty.  

 Soud na den 17.10.2012 nařídil ve věci jednání. Dne 16.10.2012 požádal právní 

zástupce žalovaného, jemuž byla plná moc k zastupování udělena dne 10.10.2012, o 

odročení jednání z důvodu naplánované dovolené a tvrzený důvod také soudu následně 

doložil. Jednání, k němuž se žalobce a jeho právní zástupce dostavili, muselo být odročeno. 

 Podle § 147 odst. 1 o.s.ř. může soud účastníku nebo jeho zástupci uložit, aby hradil 

náklady řízení, které by jinak nevznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže 

tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. 

V souvislosti s jednáním, nařízeným na den 17.10.2012, ke kterému byla předchozí 

právní zástupkyně žalovaného předvolána dne 24.7.2012 a které žalovaný svou neúčastí 

zmařil, vznikly žalobci náklady, které s ohledem na citované ustanovení může po žalovaném 

požadovat.  Soud proto rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno. 

Přiznaná výše nákladů odpovídá uplatněným nákladům ze strany žalobce, které 

představují odměnu za právní zastoupení žalobce advokátem ve věci ve výši  5.300,- Kč 

podle §  7 vyhl.č. 177/1996 Sb., režijní paušál 300,-Kč za jeden úkon právního zastoupení 

(účast na jednání) podle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. a dále daň z přidané hodnoty  ve 

výši 21 % z odměny za právní zastoupení a režijního paušálu tj. ve výši 1.176,- Kč podle § 

137 odst. 3 o.s.ř., když právní zástupce žalobce soudu osvědčením o registraci doložil, že je 

plátcem DPH.  

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu 

v Teplicích.  

 

            V Teplicích dne  18.10.2012 

 

           Mgr. Jitka Škodová, v.r. 
           předsedkyně senátu 


