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Abstrakt 

 

Diplomová práce analyzuje hlavní hlediska náhrady nákladů nalézacího 

a exekučního řízení. Při soudním rozhodování bývá často problematika náhrady nákladů 

nalézacího a exekučního řízení považována za druhotné téma, nicméně rozsah odborné 

diskuze a časté novelizace příslušných právních předpisů vypovídají o pravém opaku. 

Z tohoto důvodu bylo základním účelem diplomové práce poskytnou ucelený rozbor 

relevantní právní úpravy, upozornit na praktické problémy při její aplikaci a zároveň 

učinit návrhy možných změn jednotlivých právních předpisů 

Diplomová práce se člení na úvod, pět kapitol a závěr. V úvodu vymezuji 

zejména otázky a cíle práce, jimiž se následně diplomová práce zabývá. Také zde 

definuji základní pojmy. 

První kapitola přináší základní přehled dílčích druhů nákladů nalézacího řízení, 

které jsou důležité pro správné pochopení zákonitostí jejich následné náhrady. 

Společně s nástinem historického vývoje se dále věnuje jejich praktickému uplatňování 

a v neposlední řadě upozorňuje na nejčastější potíže při jejich náležitém výpočtu. 

Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou jednotlivých pravidel 

prostupujících právní úpravu náhrady nákladů nalézacího řízení jako celku. Patřičný 

prostor je poskytnut především spornému řízení, a to včetně soustavy opravných 

prostředků. Pozornosti se však dostává také zvláštnostem řízení nesporného. 

Třetí kapitola míří na zřejmě nejkontroverznější téma náhrady nákladů 

nalézacího řízení, tedy na bagatelní spory. Popisuje vznik zmíněného problému, 

obzvláště s ohledem na soudní rozhodování, dává důraz na postupný vývoj v jejich 

pojímání a věnuje se podmínkám aplikace § 14b advokátního tarifu společně s důsledky 

jeho zavedení. Odkazy na tuto problematiku také prostupují velkou částí diplomové 

práce. 

Čtvrtá kapitola diplomové práce nejdříve terminologicky odlišuje mezi soudním 

výkonem rozhodnutí a exekucí. Následně provádí rozbor druhů nákladů soudního 

výkonu rozhodnutí, společně s předestřením pravidel pro jejich náhradu. 

Oproti tomu poslední kapitola se věnuje náhradě nákladů exekučního řízení, kdy 

z počátku uvádí jednotlivé druhy nákladů exekučního řízení, posléze analyzuje specifika 

náhrady nákladů exekučního řízení, rovněž také formu rozhodnutí o těchto nákladech 
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a v neposlední řadě se orientuje na zvláštní opravný prostředek v podobě námitek proti 

příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

V závěru pak shrnuji poznatky, k nimž jsem v diplomové práci dospěl 

a předkládám možnosti pro potenciální zlepšení právní úpravy. 

 

 


