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1. Úvod – náklady řízení v civilním procesu – pojem
Pojem „proces“ bývá obecně chápán jako průběh, vývoj, „postupně na
sebe navazující a vnitřně vzájemně spojené změny jevů, věcí a systémů“1.
Některé slovníky cizích slov spojují pojem „proces“ přímo se „soudním
řízením“. V právním slova smyslu můžeme proces vnímat jako soubor právních
kroků vedoucích k dosažení určitého právního následku. Budeme-li proces
definovat jako soubor právních kroků, jichž se účastní nezávislý nestranný orgán,
resp. soud, jehož úkolem je vydat rozhodnutí, jehož vykonatelnost je zajištěna
prostředky státního donucení, pak již můžeme proces ztotožnit se soudním
řízením v pravém slova smyslu.

Každý postup, resp. proces, je spojen s řadou různých výdajů, což
nepochybně platí i pro proces soudní, resp. civilní, jímž a jehož náklady se tato
práce bude zabývat.

Tyto výdaje bychom mohli rozdělit do dvou kategorií. Jednak se jedná
o výdaje, které jsou obecně nutné k tomu, aby mohla soudní moc jako taková
fungovat a jednak jsou to výdaje spojené s konkrétním soudním řízením. Prvá
skupina výdajů je hrazena ze státního rozpočtu. V nejširším slova smyslu
můžeme do této skupiny zahrnout výdaje na provoz budov, v nichž soudy sídlí
(el. energie, voda,…), nájem soudních budov či výdaje na jejich výstavbu,
údržbu, apod., výdaje na prohlubování kvalifikace státních úředníků na soudech
pracujících, soudců apod. Druhá skupina výdajů zahrnuje ty náklady, které
vznikají v důsledků konkrétních soudních řízení. Je žádoucí, aby tato druhá
skupina výdajů, tj. výdaje na konkrétní soudní řízení mezi konkrétními
účastníky, byla od shora uvedených výdajů na fungování soudní moci oddělena
a aby účastnící toho kterého řízení se na takovýchto výdajích, resp. jejich
hrazení podíleli, neboť jsou to právě oni, o jejichž právech soud rozhoduje.

___________________
1. Petráčková, V., Kraus, J., a kol.: Akademický slovní cizích slov, ACADEMIA PRAHA 2000,
s. 620
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V průběhu soudního řízení je každý účastník povinen hradit si své
náklady řízení sám, tato povinnost bývá označována jako „povinnosti platit
náklady řízení“ a současně jako povinnost primární, po níž následuje povinnost
sekundární, tj. „povinnost hradit náklady soudního řízení“, která vzniká až
konkrétním výrokem soudu o náhradě nákladů řízení.2

Rozhodování o náhradě nákladů řízení je ovládáno různými zásadami,
které jsou jiné pro řízení sporná a jiné pro řízení nesporná. V podstatě však jde
o zohlednění průběhu sporu, jeho výsledku, ale i příčiny sporu do rozhodnutí
o tom, kdo z účastníků náklady řízení ponese tak, aby výsledkem bylo
spravedlivé rozhodnutí. Soud ovšem přizná náhradu pouze těch nákladů, jež jsou
potřebné k účelnému uplatňování a bránění práva.

Otázka nákladů soudního řízení je však významnější, a dá se říci
i citlivější, než se na první pohled může zdát. Základním úkolem soudní moci,
jakožto jednoho ze tří pilířů veřejné moci, je garance a naplnění spravedlnosti.
Aby soudní moc mohla toto své poslání plnit, musí být především zajištěno
právo domáhat se právní ochrany, resp. právo na soudní ochranu. Toto právo
patří mezi tzv. základní, resp. ústavní práva. V našem právním řádu je zakotveno
v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ale i v dalších mezinárodních
dokumentech (čl. 14 odst. 1 Paktu občanských a politických práv, čl. 6 odst. 1
Evropské úmluvy). Zpoplatnění soudní moci proto musí být stanoveno s největší
pečlivostí tak, aby vysoké náklady řízení ve své podstatě nebránily občanům
dovolávat se před soudy svých práv.

Moje práce bude věnována především otázkám řízení nalézacího,
otázkám, jež v praxi vyvolávají aplikační potíže, a pojmům, jež umožňují
širokou míru uvážení, zkrátka problémům rozhodování o nákladech řízení
a zvláště pak o jejich náhradě. Okrajově a spíše pro kompletnost pojetí práce se
pak dotknu i oblasti opravných prostředků a nákladů výkonu rozhodnutí.
___________________
2. viz blíže: Winterová, A. a kol: Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání, doplněné
o předpisy evropského práva. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 344
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2. Druhy nákladů řízení v civilním procesu
2.1.

Oblast právní úpravy

Problematika nákladů civilního soudního řízení je řešena relativně
komplexně občanským soudním řádem (dále OSŘ), a to v ustanoveních § 137
až § 151a.

Ustanovení § 137 stanoví demonstrativní výčet jednotlivých druhů
nákladů řízení, mezi něž řadí zejména
-

hotové výdaje účastníků a jejich zástupců

-

soudní poplatek,

-

ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců,

-

náklady důkazů,

-

odměnu notáře jakožto soudního komisaře a jeho hotové výdaje,

-

odměnu správce dědictví a jeho hotové výdaje,

-

tlumočné

-

a odměnu za zastupování.

Demonstrativní výčet, uvedený slovem zejména, naznačuje, že soudní
řízení je spojeno i s jinými náklady řízení než zde uvedenými. Za náklady řízení
by tak mělo být považováno vše, co by účastník řízení nemusel vynaložit, kdyby
nebylo řízení. Účastník řízení však musí tyto své náklady náležitě prokázat.

Ze shora uvedeného výčtu možných nákladů řízení lze dovodit, že i další
právní předpisy s problematikou nákladů řízení souvisí. 3

___________________
3. např. vyhláška ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní
a krajské soudy, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyhláška č. 484/2000 Sb.,
„paušální vyhláška“, vyhláška č. 177/1996 Sb., „advokátní tarif“, zákon č. 262/2006 Sb.,
„zákoník práce“, vyhláška č. 451/2008 Sb., (jež stanoví výši sazeb stravného, výše sazeb
základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, průměrnou cenu pohonných
hmot), zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vyhláška 196/2001 Sb., o odměnách
a náhradách notářů a správců dědictví, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 120/2001 Sb.,
„exekuční řád“, vše ve znění pozdějších předpisů apod.
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2.2.

Jednotlivé druhy nákladů řízení

2.2.1. hotové výdaje účastníků a jejich zástupců
OSŘ v ustanovení § 151 odst. 2 uvádí, že náhradu hotových výdajů
stanoví soud podle zvláštních právních předpisů. Jinak soud vyjde z nákladů,
které účastníku prokazatelně vznikly. Z dikce ustanovení poslední věty druhého
odstavce § 151 OSŘ tak plyne, že pokud účastník řízení prokáže vznik jiných
nákladů, resp. hotových výdajů, než těch, jež jsou upraveny zvláštními právními
předpisy, soud o nich může rozhodnout.

Zvláštním právním předpisem, který se blíže věnuje hotovým výdajům
účastníků, je vyhláška č. 37/1992 Sb.4 (dále jen JednŘ). Mezi hotové výdaje
účastníků řízení přiřazuje tato vyhláška jízdné, stravné a nocležné, popř. též
nutná vydání průvodce účastníka, pokud ho účastník řízení stižený těžkou
tělesnou chorobou nebo vadou nebo v jiných závažných případech potřebuje.

Dle § 30 odst. 1 shora uvedené vyhlášky má nárok na jízdné pouze ten
účastník, který nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení koná, nebo je
předvolán z místa, kde se dočasně zdržuje. Účastník, který bydlí nebo pracuje
v místě, kde se řízení koná má však dle § 31 odst. 2 JednŘ nárok na místní
přepravné. Nutno tak v této souvislosti upozornit na dílčí rozpor mezi § 31 odst.
2 JednŘ a § 30 odst. 1 JednŘ. „Součástí jízdného je nepochybně i místní
přepravné a na jeho úhradu má účastník nárok vždy, pokud je prokáže.“5
Ustanovení § 30 odst. 2 této vyhlášky stanoví, že se hradí pouze skutečné,
účelné a hospodárné cestovní výdaje veřejným dopravním prostředkem, přičemž
pokud účastník použije vlastního motorového vozidla, poskytne se mu náhrada
dle zvláštního právního předpisu, ale to pouze v těch případech, kdy využil
vlastní motorové vozidlo „s předchozím souhlasem soudu“ (§ 30 odst. 2 JednŘ).

___________________
4. vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů
5. Balzer, J, Pavlík, P.: Předpisy o soudech a organizaci prací spojených s výkonem soudnictví,
Poznámkové vydání, Praha, LINDE, 1999, s. 35-36
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Nelze tak než doporučit případnou cestu vlastním motorovým vozidlem předem
s přísl. soudem konzultovat. Přiznávám, že nastíněný postup je krajně
nepraktický a v praxi jsem se s ním zatím nesetkala, ale neumím si představit,
jak jinak si případný souhlas soudu před samotnou cestou opatřit, neboť již
uskutečněnou cestu zpátky vzít nelze a vyhláška jednoznačně stanoví, že
náhrada se poskytne pouze při použití vozidla „s předchozím souhlasem soudu“.
Jedná se tak o jednu z mnoha nedokonalostí zákonného textu právní úpravy
nákladů soudního řízení, na které se pokusím v textu práce upozornit. Zvláštním
právním předpisem, podle kterého se náhrada poskytuje, je, dle odkazu shora
uvedené vyhlášky, zákon č. 119/1992 Sb.6 (dále jen zákon o cestovních
náhradách), tento však byl zrušen a lze jen dovozovat, že se užije úprava
pravidel pro poskytování cestovních náhrad nově stanovená v zákoně
č. 262/2006 Sb.7 (dále jen zákoník práce), kterým byl zákon o cestovních
náhradách zrušen. Zákoník práce ovšem upravuje pravidla pro poskytování
cestovních náhrad pro vztahy pracovněprávní, a je tak otázkou, zda praxe
vyvozující užití těchto pravidel i na vztahy jiné než pracovněprávní, je správná
a v souladu s touto, dovolím si říct, zmatečnou právní úpravou.

Význam ustanovení vyhlášky JednŘ týkající se hotových výdajů
účastníků řízení a jejich zástupců vidím především v tom, že v podstatě stanoví
definici hotových výdajů účastníků řízení a dále blíže specifikuje nárok
účastníka řízení na jízdné. Vyhláška tak v podstatě blíže určuje, které náklady,
představující jízdné, jakožto hotový výdaj účastníka, bude soud považovat za
potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva (pouze k náhradě takových
výdajů, může soud druhého účastníka svým výrokem zavázat). Tato specifikace
však není úplná. Vyhláška sice stanoví, že účastníku řízení bude hrazeno jízdné
veřejným dopravním prostředkem a za jakých podmínek může účastník využít
vlastního motorového vozidla. Pokud však účastník řízení použije, což by mělo
být pravidlem, veřejný dopravní prostředek, nebude mu náhrada přiznána vždy,
ale vyhláška znovu užívá obecných pojmů a to, že hrazeny budou pouze výdaje
___________________
6. zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
7. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
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účelné a hospodárné. Posouzení zda konkrétní výdaj účelný a hospodárný
skutečně je, pak záleží čistě na úvaze soudu.

Ohledně dalších hotových výdajů, tj. stravného a nocležného, odkazuje
JednŘ na zvláštní právní předpis, kterým je, s výhradou nesrovnalosti odkazů
jednotlivých zákonů s platnou právní úpravou, již jednou uvedený zákoník práce.

Rozsah náhrady hotových výdajů zákonného zástupce účastníka nebo
zástupce účastníka, který není advokát či notář, opatrovníka ustanoveného
účastníku (není-li jím advokát) či nutného průvodce, jakož i určení svědečného
se řídí stejnými pravidly jako rozsah náhrady hotových výdajů účastníků.

K této kapitole však nutno ještě dodat, že účastníci řízení zpravidla tyto
náklady řízení, tj. hotové výdaje účastníků, vůbec nepožadují, byť, dle mého
názoru, by na ně nárok mít měli. Ustanovení § 137 OSŘ tyto náklady
jednoznačně přiřazuje mezi druhy nákladů soudního řízení a následující
ustanovení OSŘ omezují výrok soudu o nákladech řízení pouze v tom smyslu,
že se má jednat o náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva.
V této souvislosti však uvádím opačný názor publikovaný v článku Daniely
Kovářové, která uvádí „Jde-li o stranu v řízení, hradí si tyto výdaje (myšleno
hotové výdaje účastníků) každá strana sama a v konkrétním řízení se soud
těmito náklady nezabývá. Není samozřejmě vyloučeno, aby strana poté, co
pravomocně vyhrála spor, uplatnila v dalším řízení tyto náklady jako náhradu
škody.“ 8 S tímto názorem se nemohu ztotožnit. Právní úpravu náhrady nákladů
řízení chápu mimo jiné jako prostředek předcházení dalšímu sporu a případnému
soudnímu řízení mezi účastníky, které by mohlo být dále vedeno o náhradu
škody vzniklou zaplacením nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Pokud
bychom z nějakého důvodu vyloučili právo účastníka na náhradu těchto
hotových výdajů, rozhodnutí o náhradě nákladů řízení by se tak zpravidla zúžilo

___________________
8. Kovářová, D.: Náklady soudního řízení, zejména úprava občanského soudního řádu, DHK. –
Daňová a hospodářská kartotéka, 5/2007, s. 10
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pouze na rozhodnutí o náhradě soudního poplatku a nákladů právního
zastoupení, což dle mého názoru není správné, byť v praxi poměrně běžné.
Případné další vymáhání pohledávky vzniklé uplatněním práva v jiném řízení
(nejspíš v řízení o náhradu škody), jak uvedeno v shora uvedené citaci, by pak
bylo dalším průtahem celé věci, jež se mi jeví v rozporu se zásadou
hospodárnosti řízení a smyslem právní úpravy náhrady nákladů řízení.

Jistě si však lze představit jiné náklady spojené s uplatněním pohledávky,
které mezi náklady soudního řízení zahrnout, ani při nejlepší vůli, nelze,
a o jejichž náhradě by se dalo uvažovat v rámci dalšího řízení o náhradu škody.
Jsou to náklady, které nejsou spojeny s řízením před soudem, ale které soudnímu
řízení naopak předchází, např. náklady na sepis upomínky, resp. výzvy k plnění,
náklady na pokus o vyjednání mimosoudní dohody před podáním žaloby apod.
Dle § 121 odst. 3 zákona 40/1964 Sb.9 (dále jen OZ) však i tyto náklady, jakožto
náklady spojené s uplatněním pohledávky, považujeme za její příslušenství. Dle
mého názoru by i tyto náklady, pokud je věřitel požaduje, měly být žalovány
spolu s pohledávkou samotnou, podobně jako úroky či poplatek z prodlení
a nikoliv až samostatně po pravomocném vyřízení věci. Narozdíl od nákladů
řízení je totiž možné již v době podání žaloby tyto náklady jednoznačně vyčíslit.

Hotové výdaje účastníků řízení byly již shora popsány. Účastník řízení
však může být v řízení před soudem zastoupen, a to budˇ zákonným zástupcem,
zástupcem na základě soudního rozhodnutí, tj. opatrovníkem či ustanoveným
zástupcem, nebo zástupcem na základě plné moci. Pokud je zástupcem účastníka
na základě plné moci advokát, popř. notář, vychází právní úprava jejich
hotových výdajů z jiných právních předpisů, než u účastníků či jiných jejich
zástupců.

___________________
9. zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Co se týče notářů, § 18 vyhlášky č. 196/2001 Sb.10, odkazuje ohledně
náhrady hotových výdajů v souvislosti poskytováním právní pomoci na zvláštní
právní předpis, kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb.11 (dále jen advokátní tarif).
Náhrada hotových výdajů zástupce účastníka řízení, je-li jím notář nebo
advokát se tak řídí stejnou právní úpravou, která je stanovená v advokátním
tarifu. Advokátu, resp.i notáři, tak náleží náhrada hotových výdajů účelně
vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby.

Advokátní tarif v § 13 odst. 1 stanoví, že hotovými výdaji jsou zejména
soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky,
znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Způsob
určení výše náhrady hotových výdajů je v zásadě trojí. Advokát budˇ přesně
specifikuje konkrétní výdaje předložením dokladů o jejich vynaložení nebo se
s klientem dohodne na přiměřené paušální částce, jako náhradě veškerých nebo
některých hotových výdajů nebo, pokud se advokát s klientem nedohodne na
jiné paušální částce, činí paušální částka jako náhrada hotových výdajů 300,- Kč
na jeden úkon právní služby. Paušální náhrada hotových výdajů stanovená
částkou 300,- Kč v § 13 odst. 3 advokátní tarifu na jeden úkon právní služby (též
označována jako tzv. režijní paušál), se však vztahuje pouze na poštovné, místní
hovorné a přepravné. Není tak vyloučeno, že hotové výdaje advokáta, resp.
i notáře, tak budou vyúčtovány paušální částkou 300,- Kč (režijní paušál) za
každý úkon právní služby plus předložením dokladů na jiné hotové výdaje, např.
shora uvedené překlady, opisy, fotokopie či soudní poplatky apod. K paušální
částce 300,- Kč však ještě nutno učinit další vysvětlení. Tato částka je jako
paušální náhrada hotových výdajů přiznávána za každý úkon právní služby.
Definici „úkonu právní služby“ obsahuje § 11 advokátního tarifu. Při zastoupení
v civilním procesu jde zpravidla o úkon převzetí a přípravy zastoupení na
základě smlouvy o poskytnutí právních služeb (§11 odst.1 písm. a), písemné
podání soudu týkající se věci samé (§11 odst. 1 písm. d), účast na jednání před
___________________
10. vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění
pozdějších předpisů
11. vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb, ve
znění pozdějších předpisů
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soudem, a to za každé započaté dvě hodiny (§11 odst.1 písm. g), v úvahu však
přichází i další úkony právní služby (další porada s klientem, podání návrhu na
předběžné opatření apod.). V této souvislosti se tak nabízí otázka zhodnocení
účelnosti fakticky provedených úkonů advokátů. V současné době je již způsob
určení odměny advokáta při rozhodování o náhradě nákladů soudního řízení dán
vyhláškou č. 484/2000 Sb.12(dále jen paušální vyhláška), přičemž tato vychází,
na rozdíl od předchozí úpravy (viz kapitola 2.2.8. této práce), z paušálně
stanovené náhrady právního zastoupení v civilním řízení. Při výpočtu odměny
tak již dnes nehraje roli počet úkonů právní služby, ale předmět řízení, z něhož
sazba odměny vychází (v tuto chvíli pominu výjimečné případy, kdy soud může
pro výpočet odměny užít i dnes advokátního tarifu – viz rovněž kapitola 2.2.8.
této práce). Počet úkonů právní služby však zůstal významný, jak shora uvedeno,
z hlediska stanovení počtu režijních paušálů účtovaných jako náhrady hotových
výdajů advokáta. Vzhledem k tomu, že soudem, jak již bylo několikrát uvedeno,
mohou být přiznány pouze náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo
bránění práva, měl by soud správně zkoumat zda počet účtovaných režijních
paušálů odpovídá počtu fakticky provedených účelných úkonů advokáta. V této
souvislosti je rovněž zajímavá, bez bližšího zkoumání přijímaná, praxe, kdy
„režijní paušál náleží advokátu v plné výši i za takové úkony právní služby, za
které náleží advokátu pouze polovina mimosmluvní odměny, jakož i za úkony,
které se nekonaly ve smyslu ust. § 14 odst. 2 advokátního tarifu.“ 13

Mezi další hotové výdaje advokáta a tedy i notáře patří dále cestovní
výdaje. Ustanovení § 13 odst. 4 advokátního tarifu odkazuje ohledně výše této
náhrady na právní předpisy o cestovních náhradách. Ani advokátní tarif však
nezohledňuje skutečnost, že zákon o cestovních náhradách byl zrušen a dodnes
na něj odkazuje. I v tomto případě však musíme použít úpravu provedenou
zákoníkem práce.
___________________
12. vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování
účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním
řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů
13. Hulva, T.: Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem, ASPI, a.s.,
Praha 2007, s. 37
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Mnohdy diskutovanou otázkou související s hotovými výdaji advokátů,
resp. konkrétně s cestovními výdaji, je otázka, zda má advokát nárok též na
stravné, popř. i jiné nároky náležející dle zákonných ustanovení o cestovních
náhradách. Je pravdou, že odkaz na zvláštní právní předpis v § 13 odst. 4
advokátního tarifu se vztahuje obecně na předpisy o cestovních náhradách, jež
zahrnují i úpravu stravného, z čehož by bylo možné vyvodit právo na náhradu
i tohoto výdaje advokáta. Soudní judikatura je však v tomto případě nejednotná.
Polemika se vede především o to, zda stravné přináleží advokátu na základě
předpisů o cestovních náhradách nebo jako jiný hotový výdaj advokáta, u něhož
se však oprávněně nabízí otázka, zda splňuje požadavek účelnosti. Zajímavým
rozhodnutím v předmětné věci je rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci14,
v němž se uvádí závěr, že advokátu v rámci náhrady cestovních výdajů stravné
náleží, avšak pouze za předpokladu, že délka pracovní cesty činí více jak 12
hodin, přičemž tato náhrada mu nepřísluší pouze na základě předpisů
o cestovních náhradách, ale až při současné aplikaci zákona č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmu, který v ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 2 uvádí, že mezi
výdaje osob samostatně výdělečně činných patří mimo jiné výdaje na stravné při
tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu,
přičemž zákon o daních z příjmu při stanovení výše těchto výdajů, odkazuje na
zvláštní právní předpis (v tomto případě již správně na zákoník práce).

2.2.2. soudní poplatek
Dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, může být stanovena
poplatková povinnost, stejně jako povinnost daňová, pouze zákonem.
Problematika soudních poplatků je upravena v zákoně č. 549/1991 Sb.,15
(dále jen SoudP). Poplatky spolu se soustavou daňovou tvoří základní příjem
státního rozpočtu. Na rozdíl od daní, se soudní poplatky chápou jako platební
povinnost, jejíž podstata spočívá v částečné úhradě nákladů spojených s činností
státních orgánů. Povinnost platit poplatky, ať už jakéhokoliv druhu, je tak
___________________
14. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ve věci sp.zn. 5 To 100/2003 ze dne 18.září 2002,
Bulletin advokacie, 11-12/2003, s. 95-96
15. zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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zpravidla spojena s činností orgánů správních a soudních, popř. též s činností
samosprávných celků. I v minulosti byl poplatek chápán jako „nucená dávka,
která byla ukládána za zvláštní činnost veřejných zařízení“.16 Základní funkce
soudního poplatků je tak funkce úhradová (též nazývána fiskální17). Soudní
poplatek by měl zajistit, aby ten, o jehož právech bude rozhodováno, přispěl na
úhradu nezbytných soudních výdajů. Na druhou stranu, už bylo shora zmíněno,
že tato povinnost platit soudní poplatek nesmí ohrozit jedno ze základních
lidských práv, a totiž právo na soudní ochranu, resp. právo na přístup k soudům.
Přes tuto skutečnost bývá soudní poplatek často spojován i s jinou funkcí,
a totiž jako určitá překážka „šikanóznímu“ soudnictví (tato funkce bývá
označována jako funkce reguláční17). Osobně se domnívám, že tato funkce
soudního poplatku bývá mnohdy přeceňována, neb hlavní položka nákladů
tvořících výdaje spojené s uplatněním pohledávky v soudním řízení je tvořena
odměnou

advokátů,

kterážto,

dle

mého

názoru,

hraje

v této

funkci

„překážky“ „zbytečným“ sporům hlavní roli.

Poplatníkem soudního poplatku je zpravidla ten, kdo dává podnět
k soudnímu řízení, popř. k úkonu prováděnému soudem, tj. navrhovatel, žalobce,
ale též žalovaný uplatňující svá práva vzájemným návrhem, a další, o nichž to
SoudP stanoví. Předmětem nebo též objektem soudního poplatku je tedy soudní
řízení (poplatky za řízení) nebo úkony prováděné soudy a úkony prováděné
správou soudů uvedené v sazebníku poplatků (poplatky za úkony). Sazby
poplatků jsou stanoveny buď pevnou částkou (v závislosti na předmětu řízení)
nebo procentem ze základu.

Základ poplatku definuje § 6 SoudP, je jím cena předmětu řízení
vyjádřena peněžní částkou, přičemž příslušenství vymáhané částky tvoří základ
poplatku pouze tehdy, je-li samostatným předmětem řízení. Pokud je předmětem
řízení více peněžitých plnění, základem poplatku je jejich součet, opětující

___________________
16. Bakeš M. a kol., Finanční právo, C.H.Beck, 2006, s. 345
17. Waltr R., Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2006, str. 23
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plnění se také sčítají, pokud však jde o plnění na dobu neurčitou nebo plnění
požadované do okamžiku zaplacení jiného peněžitého plnění, na dobu života
nebo na dobu delší než 5 let, základem je pětinásobek ceny ročního plnění.
Pokud základ poplatku takto stanovit nelze, je základem částka 15.000,- Kč
(§ 6 odst. 4 SoudP).

V případě poplatku za řízení vzniká povinnost zaplatit soudní poplatek
okamžikem podání žaloby, návrhu na zahájení řízení, opravného prostředku
apod. Pokud jde o poplatky za úkony soudu, vzniká tato povinnost sepsáním
podání do protokolu soudu či podáním návrhu na provedení úkonu. Splatnost
poplatku je stanovena § 7 SoudP a zpravidla splývá ze vznikem poplatkové
povinnosti. Poplatky se platí v české měně na účet státního rozpočtu zřízený
u ČNB pro jednotlivé soudy nebo, pokud nejsou vyšší než 5.000,- Kč kolky, jež
se vylepují zpravidla přímo na podání.

Pokud není poplatek zaplacen, soud účastníka řízení k jeho zaplacení
vyzve. Mnohdy bývá zaplacení soudního poplatku přiřazováno k procesním
podmínkám řízení, neboť nezaplacení soudního poplatku brání rozhodnutí soudu
ve věci a soud musí řízení zastavit. Pokud poplatek není zaplacen ani ve lhůtě
splatnosti, soud musí poplatníka vyzvat k zaplacení soudního poplatku spolu
s poučením o tom, že v případě nezaplacení ve stanovené lhůtě, bude řízení
zastaveno. Ustanovení § 9 odst. 4 SoudP stanoví specielní případy, kdy přestože
poplatek zaplacen nebyl, řízení se nezastaví. Jde např. o případ nebezpečí
z prodlení, v jehož důsledku by mohla vzniknout poplatníku újma (za splnění
dalších podmínek). Vydá-li soud usnesení o zastavení řízení má poplatník stále
ještě šanci dosáhnout pokračování řízení a to tak, že poplatek nejpozději do
konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení zaplatí, přičemž okolnosti pro něž
nezaplatil poplatek v řádné lhůtě nemusí nijak zdůvodňovat a dokonce ani
nemusí proti usnesení o zastavení řízení podávat odvolání, neboť soud, který
usnesení o zastavení řízení vydal, je, v takovém případě, sám povinen toto své
usnesení zrušit (§ 9 odst. 7 SoudP). Taková praxe bývá poměrně běžná.
Vzhledem k přetíženosti naší justice by však bylo vhodné, kdyby poplatníci
17

svou povinnost plnili včas a soudům tak ušetřili práci s vydáním usnesení a jeho
zrušením. Je otázkou, zda by de lege ferenda nebylo vhodnější, tuto právní
úpravu změnit tak, aby usnesení o zastavení soudního řízení z důvodu
neuhrazení soudního poplatku bylo zrušeno pouze na základě důvodného
odvolání a účastníkům řízení tak nebyla poskytnuta možnost bezdůvodně řízení
protahovat. Současná, snadno zneužitelná, právní úprava je důkazem jednoho
z mnoha nedostatků právní úpravy nákladů řízení, byť v porovnání s jinými
nikoliv významného, který ovšem vede k zbytečnému a nedůvodnému
protahování soudních řízení. Nerespektování lhůty k uhrazení poplatku je totiž
snadno zneužitelné, protože sám účastník si svou pozdní platbou žádné další
komplikace na rozdíl od soudu nevytváří. Pokud soudní poplatek nebude
zaplacen vůbec, resp. ani ve lhůtě k odvolání proti usnesení o zastavení řízení
pro nezaplacení poplatku, usnesení o zastavení řízení nabude právní moci,
poplatková povinnost tímto zaniká. Penále či úroky z prodlení ani jiné sankce za
pozdní úhradu se v případě soudních poplatků neuplatňují. „Je tomu tak patrně
především proto, že vyměřování a vymáhání těchto majetkových sankcí
nepřináší efekt úměrný administrativnímu zatížení soudů s tím spojenému.“ 18

Za určitých okolností je soud povinen již zaplacený poplatek vrátit. Jde
samozřejmě o situace, kdy byl vyměřen poplatek v nesprávné výši, zaplacen
někým, kdo k tomu nebyl povinen, apod. ale i např. v případě, kdy řízení bylo
zastaveno ještě před prvním jednáním ve věci aj. Vrácení poplatků, příp.
přeplatků je omezeno zákonem stanovenou lhůtou 10 let od konce kalendářního
roku, v němž byl poplatek zaplacen. Naopak vyměření či vymáhání poplatku je
možné pouze do tří let od konce kalendářního roku, v němž se poplatek stal
splatným, tato lhůta běží znovu od konce kalendářního roku, v němž byl
poplatník písemně vyrozuměn o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo
vymáhání poplatku (např. zaslání písemné upomínky k zaplacení) či v jiných
zvláštních případech.

___________________
18. Waltr R., Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2006, str. 47
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Poplatky za řízení i úkony jsou stanoveny v Sazebníku poplatků, který je
přílohou zákona o soudních poplatcích. V „Poznámkách k celému sazebníku“ se
uvádí, že poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá v případech, kdy soud
toto podání pro vady odmítne. Soud by tak neměl přistoupit k výběru soudního
poplatku dříve, než zhodnotí formální náležitosti podání. Důležitou poznámkou
je též skutečnost, že v případě, kdy zákon o soudních poplatcích hovoří
o nemovitosti, pokládá za jednu nemovitost všechny nemovitosti zapsané na
jednom listu vlastnictví.

Výše poplatku je omezena maximální částkou 1.000.000,- Kč. Jelikož
účelem této práce není reprodukce právní úpravy, odkazuji v podrobnostech na
zmíněný sazebník soudních poplatků a pro představu uvádím pouze
nejfrekventovanější řízení a výši poplatků za ně. Návrh na zahájení řízení, jehož
předmětem je peněžité plnění do částky 15.000,- Kč, je zpeněžen částkou, resp.
soudní poplatek činí částku 600,- Kč, pokud je předmětem řízení vyšší částka,
stanoví se soudní poplatek ve výši 4 % z této částky. Pokud předmětem řízení
není peněžité plnění, vybírá se soudní poplatek za každou nemovitost (viz výše)
ve výši 3.000,- Kč, za každý podnik či jeho organizační složku ve výši 10.000,Kč. Poplatky se dále platí i za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení
(nikoliv za návrh), a to v případě, že předmětem smíru je peněžitá částka zhruba
v poloviční výši než v případě sporného řízení, max. však ve výši 20.000,- Kč.
Za návrh na první zápis podnikatele do obchodního rejstříku s vybírá poplatek
ve výši 5.000,- Kč. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, jehož předmětem je
peněžitá částka zhruba v poloviční výši než v případě sporného řízení, max. však
ve výši 50.000,- Kč. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, dle
předmětu odvolacího řízení je sazba soudního poplatku v podstatě totožná
s poplatkem za návrh na zahájení řízení v prvním stupni, přičemž se poplatek za
odvolání nevybírá, pokud směřuje proti rozhodnutí procesní povahy nebo proti
rozhodnutí soudu o nákladech řízení apod. V případě dovolání je stanovena
sazba poplatků 1.000,- Kč v případě, že předmětem dovolacího řízení je plnění
do částky 100.000,- Kč, v ostatních případech 5.000,- Kč. Co se týče úkonů
soudů, příkladmo uvádím: pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí –
19

200,- Kč, ověření listiny v českém jazyce – 20,- Kč, žádost o povolení posečkání
poplatku nebo povolení zaplacení poplatku ve splátkách – 200,- Kč apod.
V souvislosti s posledně jmenovaným úkonem soudu si dovolím ještě zmínit
rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem19, jakožto soudu odvolacího, jež
konstatuje, že institut posečkání poplatku stanovený v § 13 odst. 2 SoudP
a odkaz v témže ustanovení SoudP na zákon o správě daní a poplatků se
vztahuje do materie správy poplatků, a tudíž rozhodování o posečkání poplatku
nebo jeho zaplacení nenáleží do pravomoci obecného soudu, nýbrž je
v kompetenci předsedy příslušného soudu, který v takovém případě vystupuje
jako správce daně.

2.2.3. ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců
Bližší právní úpravu ušlého výdělku účastníka řízení najdeme spolu s již
uvedenými hotovými výdaji ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti JednŘ.
Vyhláška sice užívá pojem „ztráta na výdělku“ na rozdíl od § 137 OSŘ, jež mezi
náklady řízení řadí „ušlý výdělek“, výkladem však lze dovodit, že oba právní
předpisy míní totéž. Náhradu za ztrátu na výdělku účastníka řízení, jež je
v pracovním poměru, příp. v poměru obdobném pracovnímu poměru nebo
pracovnímu vztahu, tvoří průměrný výdělek vypočtený dle zvláštního právního
předpisu. Tímto předpisem byl zákon č. 1/1992 Sb.20, JednŘ na tento předpis
podobně jako v případě cestovních výdajů nadále odkazuje, byť byl zrušen
zákoníkem práce, resp. zákonem č. 262/2006 Sb. Vyhláška JednŘ stanoví
způsob prokázání tohoto nároku, a to potvrzením zaměstnavatele, přičemž dále
vyhláška stanoví náležitosti takového potvrzení. Z potvrzení musí vyplývat doba,
za kterou bude zaměstnanci mzda sražena a zda účastník může nastoupit do
práce na zbytek směny. V případě účastníků, kteří jsou výdělečně činní a nejsou
přitom v pracovním či obdobném poměru, tvoří podklad pro výpočet náhrady

__________________
19. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci sp.zn. 10 Co 499/2001 ze dne 22.8.2001,
blíže též Vrcha, P.: Civilní sporný proces, ASPI – Původní nebo upravené texty pro ASPI, ASPI
ID: LIT27330CZ
20. zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
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ušlého výdělku částka vypočtená ze základu daně z příjmu, dělená počtem
pracovních hodin stanovených zvláštním předpisem, jímž je zákoník práce,
připadajících na týž kalendářní rok. Výše se prokazuje posledním platebním
výměrem orgánu konajícího správu daně. Pokud tímto způsobem není možné
tuto výši prokázat, stanoví se náhrada v částce odpovídající výši minimální
mzdy za hodinu dle nařízení vlády o minimální mzdě, max. osminásobek této
částky za den. O těchto pravidlech bývají účastníci řízení zpravidla poučení
přímo v předvolání soudu k jednání.

2.2.4. náklady důkazů
Účastníci jsou ze zákona povinni označit důkazy k prokázání svých
tvrzení (§ 120 odst. 1 OSŘ). Je však na soudu, které důkazy provede a které ne.
Pravidla provádění jiných důkazů, než těch, které účastníci řízení navrhují, se
liší v závislosti na tom, zda se jedná o řízení sporné či nesporné. Důkazy
prováděné v civilním řízení mohou být různé. Ustanovení § 125 OSŘ
demonstrativně stanoví jejich výčet. Opatření důkazů i jejich provedení bývá
zpravidla spojeno s náklady, které jsou součástí nákladů řízení. Častým důkazem
prováděným v řízení a spojený s náklady bývá výslech svědka. Svědci, stejně
jako účastníci řízení, mají nárok na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku,
toto právo bývá označováno jako svědečné. Svědka musí soud poučit o třídenní
lhůtě, v níž musí své právo na svědečné uplatnit, tato lhůta běží ode dne
výslechu, příp. ode dne, kdy svědku bylo oznámeno, že k výslechu nedojde.
Stejná práva jako svědek má ten, komu soud uložil při dokazování nějakou
povinnost. Již bylo shora uvedeno, že určení svědečného se řídí stejnými
pravidly jako rozsah náhrady hotových výdajů účastníků. Typickým dalším
nákladem důkazů je tzv. znalečné. Znalci přísluší právo na náhradu hotových
výdajů a odměnu. Výše znalečného je stanovena zákonem č. 36/1967 Sb.21
a vyhláškou k jeho provedení.

___________________
21. zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
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Ustanovení § 141 OSŘ opravňuje předsedu senátu uložit účastníku, aby
složil zálohu na náklady důkazu, a to buď těch důkazů, které účastník sám
navrhl, nebo těch, které je povinen soud provést bez návrhu účastníka nebo které
je oprávněn provést bez návrhu účastníka, pokud tímto důkazem má být
prokázáno tvrzení účastníka nebo se důkaz provádí v jeho prospěch. Povinnost
složit zálohu na náklady důkazů nelze uložit účastníku, u něhož jsou dány
podmínky pro osvobození od soudního poplatku (viz kapitola 4.4.2. této práce).
Proti usnesení soudu o povinnosti složit tuto zálohu je přípustné odvolání.

2.2.5. odměna notáře
Notář může v soudním řízení vystupovat, jednak v rámci dědického
řízení, a to jako soudní komisař nebo jako správce dědictví, a jednak může
v rozsahu svého oprávnění poskytovat právní pomoc. Výše a způsob určení
odměny notáře za poskytování právní pomoci se řídí dle odkazu vyhl. 196/2001
Sb.22 (dále jen OdmN), advokátním tarifem a paušální vyhláškou, a tedy i já
odkazuji na kapitolu 2.2.8. této práce.

Pokud notář vystupuje v řízení jako soudní komisař, stanoví výši jeho
odměny vyhláška OdmN. Základem odměny je obvyklá cena zůstavitelova
majetku, odměna je pak stanovena procentní částkou z tohoto základu, přičemž
odměna může být soudem notáři zvýšena až o 100% v závislosti na složitosti
případu. Náhrada hotových výdajů notáře v řízení o dědictví je, na rozdíl od
hotových výdajů notáře poskytujícího právní pomoc, jež se řídí stejnou úpravou
jako hotové výdaje advokátů, stanovena vyhl. OdmN. Obě úpravy si však jsou
velmi podobné, jen advokátní tarif stanoví paušální částku 300,- Kč, kdežto vyhl.
OdmN pouze umožňuje po dohodě tuto částku jako paušál stanovit. O odměně
notáře rozhoduje soud. „Svým rozhodnutím soud určí povinnost k náhradě
odměny a hotových výdajů notáře jako soudního komisaře v řízení o dědictví
dědici, resp. dědicům (podle vzájemného poměru čisté hodnoty jejich podílů,
___________________
22. vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění
pozdějších předpisů

22

případně státu (v takové případě nahradí notáři jeho náklady řízení příslušný
soud).“ 23

2.2.6. odměna správce dědictví
Notář může v řízení o dědictví, pokud se ho neúčastní jako soudní
komisař, vystupovat též jako správce dědictví. Správcem dědictví nemusí být
nutně notář, zpravidla jím bývá osoba blízká zůstaviteli, ale může jím být i notář.
V tomto případě se odměna vypočítává obdobně jako u notáře soudního
komisaře, tj. procentem z obvyklé ceny zůstavitelova majetku za podmínky, že
notář vykonává správu majetku po dobu čtyř měsíců, pokud ji vykonává kratší
nebo delší dobu odměna se podle toho poměrně upraví. Pravidla stanovení
odměny notáře jako správce dědictví jsou stanoveny ve vyhl. OdmN.

2.2.7. tlumočné
Ustanovení § 137 OSŘ ve svém demonstrativním výčtu nákladů
soudního řízení taktéž uvádí tlumočné. Tento náklad soudního řízení může
vzniknout jednak v rámci prováděného dokazování, ale jednak také v souvislosti
s právem účastníků řízení jednat před soudem ve své mateřštině zakotveným
v § 18 OSŘ. Ve druhém případě platí náklady spojené s tím, že účastník jedná
před soudem ve své mateřštině, stát, což vyplývá z ustanovení § 141 odst. 2
OSŘ, přičemž po účastníku nelze náhradu ani dodatečně požadovat. V případě,
že potřeba využití tlumočníka vznikne v souvislosti s prováděným dokazováním,
jedná se o náklad důkazu a výše tzv. tlumočného, jež zahrnuje odměnu i náhradu
nákladů, je stanovena zákonem č. 36/1967 Sb.24 a vyhláškou k provedení tohoto
zákona.

___________________
23. Winterová, A. a kol: Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 341
24. zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
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2.2.8. odměna za zastupování
Náklady vznikající právnímu zástupci účastníků tvoří zpravidla jednu ze
základních složek nákladů v soudním řízení vzniklých. Jelikož struktura našeho
právního řádu se stává čím dál složitější, ve většině případů nelze než doporučit
účastníkům soudních řízení vyhledat kvalifikované pomoci. Dle ustanovení § 2
zákona č. 85/1996 Sb.25 (dále jen ZoA), mohou poskytovat právní služby
advokáti v rozsahu oprávnění přiznaném zvláštními právními předpisy, dále pak
notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a daňoví poradci, „popřípadě další
osoby, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby“, dále tak mohou
činit „zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, členové družstva nebo
příslušníci ozbrojených sborů, pokud právní služby poskytují osobě, k níž jsou
v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru, pokud
je poskytování právních služeb součástí jejich povinností vyplývajících z tohoto
pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru“. Dle
ustanovení § 137 odst. 2 OSŘ však odměna za zastupování patří k nákladům
řízení, jen je-li zástupcem advokát nebo notář v rozsahu svého oprávnění
stanoveného zvláštním předpisem a dále, je-li jím patentový zástupce.
Zmocněncem v civilním procesu může být i tzv. obecný zmocněnec, resp.
kterýkoliv občan způsobilý k právním úkonům, jeho případná odměna za
zastupování však k nákladům řízení nepatří. Navíc pokud by tento zmocněnec
nebyl způsobilý nebo vystupoval v různých věcech opětovně, soud by mohl
rozhodnout, že takové zastoupení nepřipouští. Poskytování právní služby za
úplatu osobou, které to zákon neumožňuje (viz výše) bývá označováno jako tzv.
pokoutnictví. Ten, jež se ho dopouští, se mimo toho, že soud může rozhodnout
o nepřipuštění takového zastoupení, navíc vystavuje nebezpečí případného
trestního stíhání pro trestný čin neoprávněného podnikání. Profesionalitu
výkonu advokacie zajišťuje Česká advokátní komora. Jejím cílem mimo jiné je,
aby ten, jež právní službu vyhledá, se mohl spolehnout, že mu ji poskytne osoba
kvalifikovaná, vázaná určitým etickým kodexem a vnitřními předpisy
___________________
25. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
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samosprávné organizace, tj. komory, v neposlední řadě též osoba povinně
pojištěna, s garancí určité morální úrovně, kárně odpovědná apod. „Advokát jako
příslušník této profese – člen sdružení advokátů evidovaných v České advokátní
komoře – se dobrovolně podřizuje pravidlům etického chování – usnesení
představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví
pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů. Právě tato pravidla
zavazují advokáty k určitému chování nejen při výkonu advokacie, ale
i v soukromé sféře, přičemž hlavním důvodem je ochrana advokátního stavu
a ochrana veřejných zájmů.“26 K zajištění těchto cílů přispívá i shora zmíněné
ustanovení OSŘ, jež odměnu za zastupování řadí mezi náklady řízení toliko
u advokátů, notářů a patentových zástupců, důležité však současně je, aby
pokoutné poskytování právních služeb nebylo soudy připouštěno, příp. dosáhneli znaků trestného činu bylo zahájeno trestní stíhání.

Je třeba si uvědomit, že v souvislosti s náhradou nákladů řízení a právním
zastoupením nutno odlišovat dva základní právní vztahy. Vztah první - mezi
právním zástupcem, tj. zpravidla advokátem, popř. jinou osobou (viz výše),
a jeho klientem, a vztah druhý - založený soudním rozhodnutím o náhradě
nákladů řízení, tj. mezi stranami navzájem.

V případě vztahu prvého se odměna advokáta za poskytování právních
služeb řídí advokátním tarifem, a to buď na základě smlouvy s klientem tzv.
„smluvní odměna“ nebo dle ustanovení této vyhlášky o mimosmluvní odměně
„mimosmluvní či tarifní odměna“. Advokátu klienta dále mimo odměny náleží
náhrada hotových výdajů (§ 13 advokátního tarifu), jež zahrnuje i výdaje
cestovní, náhrada za promeškaný čas (§ 14 advokátního tarifu) a DPH, pokud je
advokát plátcem DPH. Tuto odměnu a další položky, jež může advokát
v souvislosti s výkonem advokacie svému klientovi vyúčtovat, zaplatí klient
advokátu, a to bez ohledu na to, jaká náhrada nákladů řízení bude klientovi
přiznána soudem.
___________________
26. Jirsa, J., Vávra, L., Janek, K., Meduna, P.: Klíč k soudní síni – příručka pro začínající soudce a
advokáty,1. vydání, LexisNexis CZ s.r.o. 2006
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Druhý vztah je vztahem založeným soudním rozhodnutím o náhradě
nákladů řízení. Jedná se o vztah mezi stranami navzájem. Obsahem je povinnost
jedné strany (zpravidla ve sporu neúspěšné) uhradit straně druhé (zpravidla
úspěšné) její náklady řízení. Tyto náklady se hradí k rukám advokáta (vyplývá
z ustanovení § 149 odst. 1 OSŘ). Advokáta však nelze považovat za stranu
tohoto druhého vztahu. Dle četné judikatury by advokát měl být chápán pouze
jako „platební místo“. Předmětné ustanovení OSŘ ani „neznamená, že advokát
by byl věcně legitimován k náhradě nákladů řízení“27.

Při stanovení výše

náhrady nákladů řízení přiznané rozhodnutím soudu se výše odměny určí nikoliv
dle advokátního tarifu, ale dle paušální vyhlášky, na níž advokátní tarif v § 1
odst. 2 odkazuje.
Pomalu se tak dostávám k jedné za základních otázek, a totiž vztahu
advokátního tarifu, tj. vyhlášky č. 177/1996 Sb. a paušální vyhlášky, tj. vyhlášky
č. 484/2000 Sb., účinné od 1.1.2001 (do tohoto data se výše odměny určovala
vždy dle advokátního tarifu, a to i v případě určení výše odměny v rámci
rozhodnutí o náhradě nákladů řízení). Jak jsem již uvedla, advokátní tarif určuje
obecně způsob vyúčtování služeb v rámci výkonu advokacie, resp. vyúčtování
poskytnutí právní pomoci. Advokátní tarif stanoví jednak způsob výpočtu
smluvní odměny, příp. mimosmluvní odměny, způsob výpočtu hotových výdajů
advokáta, náhrady za promeškaný čas a DPH. Při rozhodování o náhradě
nákladů řízení soudem se však v případě určení výše odměny za zastupování
účastníka advokátem nebo notářem od 1.1.2001 vychází z paušální vyhlášky.
Určení výše ostatních položek, jež advokátu náleží, tj. hotových výdajů
a náhrady za promeškaný čas a DPH, se však nadále nachází v advokátním tarifu.
Z uvedeného tak vyplývá, že i po účinnosti paušální vyhlášky musí soud
s advokátním tarifem i nadále pracovat, minimálně ohledně stanovení výše
hotových výdajů, náhrady za promeškaný čas a DPH.

Způsob výpočtu odměny (tedy zpravidla i její výše) dle advokátního
tarifu je přitom zcela odlišný od způsobu výpočtu odměny (tedy zpravidla i její
___________________
27. Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání, C.H. BECK,
1997, s. 374
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výše) za zastoupení dle paušální vyhlášky. Tzv. přísudek, tedy soudem přiznaná
náhrada nákladů řízení tak může být diametrálně odlišný, co do výše, od
odměny mimosmluvní, příp. smluvní dle advokátního tarifu. V praxi tak
zpravidla advokáti soudem přiznaný přísudek zúčtují, resp. započtou na odměnu,
na níž se s klientem při převzetí zastupování dohodli, tj. buď odměnu smluvní
nebo tarifní dle advokátního tarifu a případný rozdíl do výše této smluvní nebo
tarifní odměny je klientem doplacen. Řešením může být i sjednání smluvní
odměny ve výši paušální odměny, resp. přísudku přiznanému soudním
rozhodnutím. Toto řešení má však své úskalí např. v případě, že před koncem
vyhraného sporu bude klientem advokátu vypovězena plná moc apod.

Advokátní tarif stanoví způsob výpočtu odměny mimosmluvní
v ustanovení § 6 a násl. Výše odměny se stanoví dle sazby odměny za jeden
úkon právní služby a dle počtu úkonů právní služby. Sazba se stanoví z tarifní
hodnoty, přičemž tarifní hodnotou bývá zpravidla výše peněžitého plnění nebo
cena věci či práva (ať už pohledávky nebo závazku). Způsob určení tarifní
hodnoty v případech, kdy se právní služba týká předmětu, jehož hodnota se
obecně nedá určit či v jiných specifických případech, stanoví advokátní tarif
v ustanoveních § 8 až § 10a. Ze shora uvedeného tak vyplývá, že základním
pojmem pro určení výše odměny je nejen předmět plnění, pro něž je stanovena
určitá tarifní hodnota, ale také počet úkonů právní služby, jímž se sazba odměny
vypočtena z tarifní hodnoty násobí. „Úkon právní služby“ je tak zcela zásadním
pojmem. Jeho definici najdeme taktéž v advokátním tarifu v § 11, který
jednotlivé úkony popisuje. Mezi advokáty probíhají časté diskuse, zda konkrétní
„službu“ klientovi poskytnutou lze pod tu či onu definici § 11 podřadit či nikoliv,
např. zařazení poskytnutí porady telefonicky pod definici stanovenou
v ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) nebo diskuse o tom, jak se úkon právní služby
definovaný pod písm. g), resp. účast na jednání před soudem, posuzuje
v případech odročení jednání apod. Vyjasnění těchto pojmů je důležité jak pro
klienty, tak i advokáty, neboť neoprávněné vyúčtování položek, které nejsou
úkony podle advokátního tarifu je kárným proviněním advokáta.28 Shora
___________________
28. Horný, V.: Z kárné praxe, Bulletin advokacie, č. 2/1999, s. 85
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uvedeným způsobem vypočtena odměna může být ještě advokátem zvýšena až
na trojnásobek či naopak snížena až o polovinu, a to v závislosti na složitosti
případu.

Jak již bylo shora několikrát naznačeno, od účinnosti vyhlášky
č. 484/2000 Sb. došlo k zcela zásadní změně určení výše odměny za zastupování
účastníka soudem při rozhodování o náhradě nákladů řízení dle § 151 OSŘ.
Určení výše odměny dle paušální vyhlášky se stanoví zcela odlišně než dle
ustanovení advokátního tarifu, neboť vyhláška vychází z paušálně stanovených
sazeb odměn v závislosti na předmětu řízení, aniž by při tom zohledňovala počet
skutečně provedených právních úkonů. Cílem citované vyhlášky mělo být
zefektivnění soudního řízení tím, že soudy budou stranám sporu přisuzovat
paušální náhradu nákladů řízení bez ohledu na počet provedených úkonů právní
služby. Tento způsob výpočtu odměny za právní zastoupení měl vést k snížení
„zbytečně“ prováděných právních úkonů advokáty za účelem zvýšení jejich
odměny a ulehčit soudům při složitém zjišťování provedených úkonů v řízení. Je
však otázkou, zda předmětný cíl vůbec může být naplněn, když současně
nedošlo k adekvátní změně advokátního tarifu a advokáti tak nadále vychází
při výši mimosmluvní odměny z ustanovení advokátního tarifu, jež se od
odměny přiznané jim v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení soudem
může značně odlišovat a jež z počtu právních úkonů nadále vychází (viz výše).
Případný „spekulující advokát“, pak může nadále provádět zbytečné úkony
a zvyšovat tím svou odměnu, která mu sice nebude přisouzena soudním
rozhodnutím jako tzv. přísudek, ale kterou bude muset uhradit jeho klient, a to
i v případě, že by byl ve věci úspěšný, pokud odměna přisouzena v rámci
přísudku soudem bude nižší než mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu.
Česká advokátní komora v době přijetí advokátního tarifu rovněž upozorňovala
na skutečnost, že „na protahování řízení nemá zájem ta strana, která se svých
práv domáhá po právu. Naopak protistrana má obvykle zájem na prodlužování
soudního řízení ve snaze oddálit splnění své povinnosti. Tím může dojít
k paradoxu, že pro stranu ve sporu úspěšnou může být přiznání paušální odměny
toliko příspěvkem na úhradu právních služeb, zatímco strana, která nejednala
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po právu, si může být jistá, že za sebedelší řízení uhradí v rámci přísudku jen
určitou, předem určenou paušální sumu.“29 Počet v řízení provedených právních
úkonů navíc dále hraje roli v případě stanovení počtu paušálních částek
účtovaných v rámci náhrady hotových výdajů (viz bod 2.2.1. této práce).
Paušální vyhláška se od advokátního tarifu liší i v pravidlech zvyšování
a snižování odměn, když stanoví možnost soudu snížit odměnu až o 50 %,
nejméně na částku 400,- Kč v případech, kdy advokát nebo notář učiní pouze
jeden úkon právní služby, případně nepřiznat odměnu vůbec, pokud žádný úkon
neučinil. U mimořádně obtížných případů může soud naopak odměnu až o 100%
zvýšit (pokud tedy nejde o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení).

Pokud srovnáme výše odměn vypočtených dle obou vyhlášek pro stejný
typ řízení, resp. pro konkrétní případ, výše odměny dle paušální vyhlášky
odpovídá zhruba šesti právním úkonům služby dle advokátního tarifu. V zásadě
to znamená, že je-li provedeno úkonů více jak šest, přisouzená částka v rámci
náhrady nákladů řízení, tj. tzv. přísudek bude nižší než mimosmluvní odměna,
jež má být klientem advokátu zaplacena. Naopak pokud bude v řízení provedeno
úkonů méně, v rámci náhrady nákladů řízení bude přiznaná odměna vyšší než
podle advokátního tarifu. V případě sporů, v nichž je právních úkonů provedeno
více jak šest, pak dochází k paradoxní situaci, kdy úspěšný účastník, přesto, že
mu je soudem přiznaná náhrada nákladů řízení, musí svému advokátu doplatit
ještě rozdíl, resp. částku, jež po odečtení přiznané náhrady zbývá, aby byla zcela
zaplacena odměna dle advokátního tarifu (pokud se s advokátem nedohodl na
odměně smluvní). Dle mého názoru tak tato úprava není příliš praktická a pro
laiky je značně nesrozumitelná. Určité řešení nastíněného problému naznačuje
ustanovení § 151 odst. 2 OSŘ, jež dává soudu možnost, odůvodňují-li to
okolnosti případu, určit výši odměny za zastupování dle zvláštního právního
předpisu o mimosmluvní odměně, s odkazem na advokátní tarif. Otázkou pak
bude, co pod poměrně vágní formulaci „odůvodňující okolnosti případu“ možno
podřadit. Dle mého názoru by jimi měly být právě ty případy, kdy během řízení
___________________
29. Papež, V: Paušální sazba odměny v občanském soudním řádu, Bulletin advokacie,
č. 2/2001, s. 8
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bylo provedeno více právních úkonů než šest, a odměna mimosmluvní dle
advokátního tarifu by se dostala do hrubého nepoměru s odměnou dle paušální
vyhlášky. Nesrovnalosti mezi paušální vyhláškou a advokátním tarifem však
způsobují ještě řadu dalších problémů, k nimž se vyjádřím v příslušných
kapitolách této práce.

Na závěr této kapitoly nutno ještě podotknout, že advokát má vedle
odměny rovněž nárok na náhradu hotových výdajů, jejíž způsob určení byl
podrobně popsán pod bodem 2.2.1. této práce a dále náhradu za promeškaný čas
a DPH. Všechny tyto položky jsou upraveny advokátním tarifem. Jak shora
uvedeno, soudy tak i po účinnost paušální vyhlášky musí s advokátním tarifem
pracovat, a to nejen ve zmíněném výjimečném případě dle § 151 OSŘ, ale vždy
při stanovení náhrady hotových výdajů, náhrady za promeškaný čas a přiřčení
částky odpovídající výši DPH, je-li advokát jejím plátcem. Učiním jen drobnou
poznámku k náhradě za promeškaný čas a DPH, o nichž jsem se zatím nezmínila,
neboť tyto nelze přiřadit pod kapitolu o hotových výdajích účastníků, na druhou
stranu bych ráda zachovala členění druhů výdajů, jak je uvádí ustanovení § 137
OSŘ, a proto je řadím pod kapitolu o odměně za zastoupení, byť odměnou
v pravém slova smyslu nejsou.

Čas, který se dá považovat za promeškaný, musí strávit advokát vždy
v souvislosti s poskytnutím právní služby. Je jím jednak, zjednodušeně řečeno,
čas „strávený na cestě“ a jednak čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení
jednání před soudem nebo jiným orgánem, pokud je delší jak 30 min. V těchto
případech činí náhrada 100,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Náhrada
ve výši poloviny mimosmluvní odměny pak náleží za účast při jednání, které
bylo odročeno bez projednání věci a za dostavení se k jednání, které se nekonalo,
aniž by o tom byl advokát předem informován, v dalších specifických případech
se odměna snižuje na ¼ mimosmluvní odměny. Co se týče daně z přidané
hodnoty, právní služby nejsou uvedeny v seznamu služeb se sníženou sazbou.
Advokáti, jež jsou plátci daně, jsou povinni účtovat klientům DPH ve výši 19 %,
z částky, kterou účtují. Daň se účtuje z celkové fakturované částky kromě
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výdajů od DPH osvobozených př. úhrada kolků při platbách soudních poplatků
apod.

3.

Placení a hrazení nákladů řízení
Právní úpravu placení a hrazení nákladů řízení obsahuje OSŘ

v ustanoveních § 140 až §151a. Již samotný jazykový výklad naznačuje rozdíl
mezi výrazem platit a hradit náklady řízení. V následujícím textu se pokusím
tento rozdíl blíže vymezit a přiblížit zásady, jež tu či onu konkrétní právní
úpravu ovládají a nastínit jejich úlohu v soudním procesu.

3.1. Právní úprava placení
V úvodu této práce jsem naznačila, že v rámci soudního řízení vzniká
v prvé řadě nutnost zaplatit náklady, jež v řízení vznikají a také, že tato
povinnost bývá označována jako povinnost primární. Tato povinnost se plní
v průběhu řízení, neb průběžně také jednotlivé náklady řízení vznikají.
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že povinnost platit náklady řízení, tak jak
v jeho průběhu vznikají, se řídí zcela jinými zásadami, resp. zásadou než
povinnost hradit náklady řízení (viz níže). Zaplacené náklady jsou následně
předmětem rozhodnutí o náhradě. Úprava placení nákladů řízení má tak i zcela
jiný cíl a smysl než úprava hrazení. Cílem úpravy placení je, aby řízení mohlo
probíhat, resp. aby v jeho průběhu nedocházelo k průtahům v důsledku sporu
o náhradu nákladů řízení. Z těchto důvodů OSŘ v ustanovení § 140 odst. 1
stanoví povinnost každému účastníku náklady své a svého právního zástupce
platit. S povinností platit náklady řízení tak bývá spojována zásada zájmová, jež
v podstatě znamená, že ten, v jehož zájmu se úkon soudu činí popř. jež ho
navrhuje, jej také zaplatí, např. soudní poplatek za návrh na zahájení řízení platí
navrhovatel (žalobce).
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3.2. Právní úprava hrazení
V „době placení“ nelze uvažovat o úspěchu ve věci, o zavinění či jiných
zásadách, jež lze naopak zohlednit ve chvíli, kdy je již výsledek sporu znám,
právě v tuto chvíli se lze zabývat otázkou náhrady nákladů řízení.

Právní úprava hrazení nákladů řízení je, dle mého názoru, nejzajímavější
částí problematiky nákladů řízení vůbec. Je to právě rozhodnutí o nákladech
řízení, které již může zohlednit výsledek sporu a které může o nákladech řízení
rozhodnout tak, aby byl pokud možno spravedlivě označen konečný plátce
nákladů, které v průběhu řízení vznikly. Zásady ovládající rozhodování
o hrazení nákladů řízení se tak liší od zásady, uplatňující se v případě právní
úpravy placení nákladů řízení, neboť i funkce této úpravy je zcela odlišná (viz
níže).

Základní zásadou ovládající rozhodování o náhradě nákladů řízení je
zásada úspěchu ve věci. O úspěchu ve věci v právem slova smyslu lze však
hovořit pouze v případě řízení sporného. Cílem soudního řízení je rozhodnutí
o tom, která strana sporu je v právu. Účastníkem úspěšným ve věci tak zpravidla
bude, či alespoň by být měl, ten účastník, jež se v soudním řízení domáhal svého
práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Nebylo by spravedlivé, aby ten, jež
byl nucen domáhat se svých práv soudní cestou, byl za tento postup finančně
„trestán“ a naopak je žádoucí, aby ten, jež ve věci úspěšný nebyl, tj. zpravidla
ten, kdo porušil práva jiného, kdo neplnil své povinnosti apod., resp. ten, jež
zpravidla zavinil nutnost řešení sporu soudní cestou, nesl náklady nejen své, ale
i náklady úspěšného účastníka sporu.

Náhradu nákladů řízení však ovládá i další zásada, a to zásada zavinění.
Tato zásada je na úspěchu ve věci zcela nezávislá a je ji možné uplatnit
i v případě řízení nesporného a dokonce i vůči osobám jiným než účastníkům
řízení jako např. svědkovi či znalci nebo tlumočníkovi. Zásada zavinění
v podstatě znamená, že náklady, jež v řízení vznikly v důsledku něčího zavinění,
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resp. porušením procesních povinností, by tento měl nést sám. V případě
účastníků či jejich zástupců může soud rozhodnout o náhradě nákladů řízení,
které by v řízení jinak nevznikly i v případě, kdy tyto náklady vznikly náhodou,
která se jim přihodila (viz § 147 odst. 1. OSŘ). „Náhodou je třeba rozumět
objektivní událost (nemoc, úraz, neodkladnou služební cestu apod.)“.30
Vzhledem ke skutečnosti, že o těchto nákladech rozhoduje soud zcela odděleně
od ostatních nákladů řízení, nazývá odborná literatura tento postup separací
nákladů řízení. Soud může o těchto nákladech, což se jeví jako praktické,
rozhodnout již v průběhu řízení samostatným usnesením. „Zavinění a náhoda
jsou důvodem k separaci nákladů jen tehdy, pokud měly za následek náklady,
které byly vynaloženy zbytečně.“30

Zajímavá v této souvislosti je skutečnost, že OSŘ nepočítá s tím, že
účastníkům řízení mohou vzniknout náklady řízení v souvislosti s porušením
procesně právních předpisů ze strany soudu, resp. zaviněním soudu. Právní
režim takto vzniklých nákladů není nijak odlišen. Takovýmto případem se
zabýval Ústavní soud, který dovodil, že obecný soud pochybil, když nechal
proběhnout jednání, kterého se žalobce nemohl zúčastnit po té, co mu včas byla
doručena omluva žalobce včetně žádosti o odročení a že „porušení práva na
spravedlivý proces je též uložení povinnosti nahradit náklady řízení za právní
zastoupení při jednání, které mělo být z důvodu omluvené nepřítomnosti žalobce
odročeno, žalovanému, jemuž jinak dle zákona právo na náhradu nákladů
soudního řízení v předmětné věci náleží“. 31Otázkou však zůstává, jak tedy řešit
problematiku takto vzniklých nákladů, resp. nákladů vzniklých pochybením
soudu. Dle cit rozhodnutí Ústavního soudu totiž povinnost zaplatit, a to bez
náhrady, takto vzniklou škodu přešla na druhého účastníka řízení, který ovšem
nezavinil, že předmětné jednání proběhlo. Dle mého názoru by tyto náklady
bylo „právně nejčistější“ vymáhat na základě zákona č. 82/1998 Sb.32(dále jen
___________________
30. Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání, C.H. BECK,
1997, s. 368
31. Nález Ústavního soudu ve věci sp.zn. III. ÚS 619 /2000 ze dne 24.5.2001, ASPI - Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD32294CZ
32. zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění
pozdějších předpisů
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ZoOŠ) neboť, „nesprávným úředním postupem“ resp. nezákonným rozhodnutím,
jež bylo vydáno v občanském soudním řízení (§ 5 písm. a) zákona ZoOŠ) zde
došlo ke vzniku škody. Otázkou je, zda by byly naplněny i další podmínky pro
možnost uplatnění této škody dané zákonem. Efektivnější by však de lege
ferenda bylo řešení této situace úpravou OSŘ v rámci ustanovení týkajících se
náhrady nákladů řízení, a to takovou, jež by soudu umožnila rozhodnout tak, že
náklady vzniklé zaviněním ze strany soudu, bude účastníkům hradit stát.
Pochybení soudu by tak bylo vyřešeno ihned a nikoliv až složitou cestou
náhrady škody dle zákona ZoOŠ.

Užití zásady zavinění lze nalézt i v případech rozhodování o náhradě
nákladů řízení v případě jeho zastavení dle režimu § 146 odst. 2 OSŘ – viz blíže
kapitola 5.2.3. této práce.

4. Funkce právní úpravy hrazení nákladů řízení
Zatímco smyslem právní úpravy placení nákladů řízení je hladký průběh
celého řízení (viz výše), právní úprava hrazení nákladů řízení plní funkce zcela
odlišné.

4.1. Preventivní (regulační) funkce
Státní moc je povinna zajistit každému právo na soudní ochranu.
Zajištění fungování soudní moci je však spojeno s nemalými náklady, pominu-li
nyní náklady fungování soudní moci jako takové, je nutné vypořádat se
s náklady vzniklými v důsledku konkrétního soudního řízení. Výše nákladů
řízení může v mnohých případech převyšovat předmět samotného sporu a tyto
náklady tak rozhodně nejsou zanedbatelnými. Na druhou stranu však vždy nutno
pečlivě vážit stanovenou výši nákladů tak, aby ze strany státní moci de facto
nedošlo k odepření spravedlnosti. Každý účastník tak musí počítat s tím, že
soudní řízení bude spojeno s řadou nákladů, jež již v jeho průběhu bude platit
sám, resp. ponese je na své náklady, přičemž zpravidla pouze v případě, že ve
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věci bude mít úspěch, dostane se mu náhrady těchto nákladů. Potencionální
žalobce tak zvažuje, zda jeho nárok, jež má být předmětem řízení, je skutečně po
právu a zda zde je pravděpodobnost úspěchu ve věci. Zvažuje také, zda předmět
sporu je pro něj natolik významný, že riziko případného neúspěchu spojeného
zpravidla s povinností nahradit nemalé náklady řízení protistraně, mu stojí za to,
aby řešil spor právě cestou soudní. Úprava náhrady nákladů řízení tak působí
jako prevence, jako jistá překážka před případným zneužíváním soudní moci, jež
by se v případě zdarma poskytované soudní ochrany mohlo nabízet, stejně jako
v případě jiných veřejných statků. Úprava náhrady nákladů řízení tak chrání
před malichernými spory, bezdůvodnými návrhy a šikanózními žalobami, jež by
jednak zatěžovaly soudní moc, ale i státní pokladnu, resp. peníze daňových
poplatníků, neb stále ještě nutno k nákladům přičíst ty, jež zajišťují fungování
soudní soustavy jako takové (viz výše).

4.2. „Sankční“ funkce
Nejde-li o specielní případ separovaných nákladů řízení vzniklých
v důsledku zavinění nebo náhody, rozhoduje o náhradě nákladů řízení soud až
ve chvíli, kdy je jasný výsledek sporu. Výsledek sporu určuje, kdo je ve věci
úspěšný a kdo ne, a zásada úspěchu ve věci rozhodnutí o náhradě nákladů řízení
ovládá. Velmi zajímavou otázkou ovšem je, co vlastně výraz „úspěch ve
věci“ znamená (viz kapitola 5.1.1). Právní úprava hrazení nákladů řízení tak
bývá často spojována s funkcí sankční. Neúspěšný účastník sporu, tj. zpravidla
ten, jež řízení neplněním svých povinností či zásahem do práv jiného apod.
zavinil, je tak za toto své jednání potrestán „navíc“ i povinností nahradit náklady
řízení protistraně. Jako sankci lze však vnímat i rozhodování o náhradě nákladů
separovaných dle § 147 OSŘ, neb i zde povinnost nahradit zbytečně vynaložené
náklady vzniká v důsledku zpravidla porušení procesní povinnosti. Méně již lze
sankční povahu rozhodnutí o náhradě nákladu shledávat v případě řízení
nesporného, v němž lze jen z těží hledat porušení povinnosti či zavinění na jedné
či druhé straně.
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4.3. Právo na přístup k soudu
Již několikrát jsem upozornila na nebezpečí, jež s úpravou nákladů řízení
jako takovou souvisí, a totiž nebezpečí, že náklady s řízením soudním spojené
mohou de facto vést k odepření spravedlnosti, resp. že tyto náklady v případě, že
budou příliš vysoké, nebudou bránit pouze sporům malicherným či šikanózním,
ale i účelnému bránění oprávněných zájmů a práv občanů. Nastavit správnou
hranici výše např. soudních poplatků, výše přiznané odměny za právní
zastoupení apod., je velice složitě. Tato hranice je pro každého jiná v závislosti
na výši jeho příjmů. Právo na přístup k soudům, resp. právo na soudní ochranu
ve smyslu Čl. 36 Listiny základních práv a svobod musí být zajištěno každému
bez ohledu na jeho majetkové poměry. Náš právní řád proto obsahuje určité
mechanismy, jejichž cílem je, aby nepřiměřený dopad případných vysokých
nákladů řízení soudního, byl v důvodných případech korigován. Mezi tyto
„mechanizmy“ můžeme řadit institut osvobození od soudních poplatků či
možnost požádat o ustanovení zástupce účastníka, je-li to třeba k ochraně jeho
zájmů a jedná-li se o účastníka, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem
osvobozen od soudních poplatků, ale v neposlední řadě i možnost žádat
o ustanovení advokáta Českou advokátní komoru dle § 18 odst. 2 ZoA.
Specifickým způsobem finančního řešení nákladů soudního řízení je produkt
ryze soukromoprávní povahy, a totiž pojištění právní ochrany, který uvádím
v rámci této kapitoly spíše pro zajímavost

4.3.1. Osvobození od soudních poplatků
Institut osvobození od soudních poplatků je upraven v ustanovení zákona
o soudních poplatcích (SoudP), v OSŘ, ale i v jiných zvláštních právních
předpisech. Smyslem této právní úpravy, jak již bylo shora naznačeno, je
zohlednit majetkové poměry účastníků řízení nebo důvody obecného zájmu pro
osvobození od poplatkové povinnosti. V zásadě lze říci, že lze rozlišit dvojí typ
osvobození od osudních poplatků, a to jednak osvobození dané přímo zákonem,
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tj. osvobození věcné a osobní, a jednak osvobození na základě rozhodnutí soudu,
tj. osvobození individuální.

Věcné osvobození od soudních poplatků upravuje § 11 odst. 1 SoudP.
Tato osvobození se týkají převážně řízení nesporných. Příkladem jde
o rozhodování ve věcech opatrovnických, volebních, dědických v prvním stupni,
ale i např. ve věcech výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních
poplatků, pokut apod. vymáhá-li je stát. Osvobození věcné je tak zcela nezávislé
na majetkových poměrech účastníků.

Osvobození osobní je dáno § 11 odst. 2 SoudP. Jedná se o rozmanitou
škálu osvobození, jednak orgánů veřejné správy, nadací, nadačních fondů, cizích
států včetně jejich orgánů apod. a jednak je osvobození dáno určitým
charakterem řízení a de facto se podobá osvobození věcnému, např. osvobození
neprovdané matky v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím a slehnutím, osvobození cizince v řízení o přiznání statutu
uprchlíka, navrhovatele v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné
činnosti apod.

Individuální osvobození dává soudu prostor pro uvážení a zmírnění
dopadů zpoplatnění justice tak, aby v jeho důsledku nedošlo k odepření
spravedlnosti a narušení práva na přístup k soudu v konkrétním individuelním
případě. Cílem právní úpravy individuálního osvobození od soudních poplatků
je tak možnost zohlednit majetkové a sociální poměry účastníka a na jejich
základě

rozhodnout

o

zproštění

poplatkové

povinnosti.

Pokud

soud

o osvobození od soudního poplatku rozhodne má toto rozhodnutí význam i pro
případné další zvýhodnění takového účastníka např. ustanovení §141 odst. 1
OSŘ uvádí, že uložit povinnost složit zálohu na náklady důkazu lze pouze tomu
účastníku, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků nebo
ustanovení § 30 OSŘ stanoví možnost soudu ustanovit účastníku, u něhož jsou
předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, zástupce.
Účastníku osvobozenému od placení soudních poplatků nelze ani stanovit
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povinnost nahradit státu náklady, které platil (§ 148 odst.1 OSŘ). Vzhledem
k těmto širším dopadům osvobození individuálního tak není vyloučeno, aby
bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků účastníku řízení, které je samo
o sobě osvobozeno (věcné osvobození) nebo účastníku osvobozenému na
základě zákona (osobní osvobození).

O individuálním osvobození od soudních poplatků rozhoduje předseda
senátu vždy na návrh. Osvobození lze přiznat zcela nebo jen z části. Podmínkou
osvobození je, že nejde o svévolné nebo o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo
bránění práva a že osvobození odůvodňují poměry účastníka. Tyto pojmy
definující podmínky osvobození jsou velmi široké bez přesné definice.
V případě osvobození od soudních poplatků a v souvislosti s dalšími výhodami,
které z tohoto plynou, totiž dochází k odpadnutí preventivního působení právní
úpravy náhrady nákladů řízení a zákonodárce se zde snaží vytvořit překážku
malicherným a šikanózním sporům, alespoň prostřednictvím stanovením
podmínek pro osvobození, tj. podmínky „nejde-li o svévolné nebo zřejmě
bezúspěšné uplatňování práva“. Soud tak musí již na základě skutkových tvrzení
žadatele (žádá-li účastník o osvobození na začátku řízení) zkoumat, kdo je
s největší pravděpodobností ve sporu věcně legitimován, resp. kdo má jakou
šanci ve sporu uspět, což je skutečnost, která bude bezpečně zjištěna až na konci
řízení. Otázkou je také výklad pojmu „svévolné uplatňování práva“.

Pokud účastník řízení, jež o osvobození žádá již nějaké poplatky zaplatil,
tyto se již nevrací, osvobození samotné má však i zpětnou účinnost. Žádost lze
podat v průběhu celého řízení až do jeho pravomocného skočení.

Důvodem pro přiznání osvobození od soudních poplatků jsou majetkové
poměry účastníka. Ustanovení § 138 stanoví, že osvobození od soudních
poplatků lze přiznat „účastníkovi“. Z jazykového výkladu tohoto ustanovení tak
vyplývá, že osvobozena může být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická.
Tento názor však není odbornou veřejností obecně sdílen, resp. ani judikatura
není jednotná, např. Vrchní soud v Praze sice možnost osvobození od soudních
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poplatků v případě právnických osob zcela nevylučuje, nicméně ve svém
rozhodnutí konstatuje „nevýhody podnikatelského rizika nelze přenášet na stát
formou osvobození od povinnosti platit soudní poplatky, poměry podnikatele by
odůvodňovaly osvobození či částečné osvobození od soudního poplatku dle
ustanovení §138 odst. 1 občanského soudního řádu v tom případě, kdyby se
takový účastník dostal do tíživé finanční situace z důvodu tzv. vyšší moci či
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v podnikání (např. živelná
pohroma nebo odcizení účastníkova majetku).“
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Starší komentář občanského

soudního řádu dokonce uvádí „Z historických souvislostí, z okolností, že
u právnické osoby zpravidla nelze hovořit o jejích „poměrech“, a z povahy
tohoto právního subjektu spíše vyplývá, že osvobození od soudních poplatků
podle § 138 přichází v úvahu zásadně jen u fyzických osob.“
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Komentáře

novější pak naopak uvádí „Osvobození od soudních poplatků může být přiznáno
fyzickým osobám, právnickým osobám, obcím nebo krajům.“35 Stejně tak
i rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve svém rozsudku uvádí
„osvobození od soudních poplatků dle § 138 občanského soudního řádu lze
připustit také u právnické osoby…“, „…přičemž zkoumání poměrů směřuje do
celé majetkové sféry obchodní společnosti a nikoliv do sociální sféry jako
v případě fyzické osoby.“ 36

Dle mého názoru nelze omezit možnost osvobození od soudních poplatků
pouze na fyzické osoby a ani ji v případě právnických osob omezit na tíživou
finanční situaci z důvodu tzv. vyšší moci. Na osoby právnické je nutno pohlížet
stejně jako na osoby fyzické, neb i právo na přístup k soudní moci je zaručeno
všem. Shora naznačený výklad Vrchního soudu v Praze, natož pak názor
vyjádřeny v starším komentáři občanského soudního řádu tak nesdílím.

___________________
33. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 9 Cmo 630/1999, Bulletin advokacie,
5/2008, s. 33
34. Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání, C.H. BECK,
1997, s. 348
35. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář – I.díl, 6.
vydání, C.H. BECK, 2003, s. 521
36. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci sp. zn. 12 Co 783/1999, Bulletin
Advokacie, 5/2008, s. 34
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V případě, že do pravomocného skončení věci se ukáže, že poměry
účastníka osvobození neodůvodňují, příp. neodůvodňovaly, je soud povinen
účastníku osvobození odejmout, příp. i se zpětnou účinností. Takováto situace
nastává zpravidla v situacích, kdy dojde k změně poměrů účastníka.

4.3.2. Bezplatná právní pomoc
Aby bylo zajištěno, že účastníku, jehož majetkové poměry mu nedovolují
unést náklady soudního řízení, nebude odepřena možnost domoci se
spravedlnosti, je nutné osvobodit ho nejen od povinnosti zaplatit soudní
poplatky, ale také zajistit mu právo na právní pomoc tím, že neponese náklady
na odměnu a hotové výdaje svého právního zástupce. V rámci zajištění práva na
přístup k soudu a zmírnění dopadů právní úpravy nákladů soudního řízení, tak
nemohu nezmínit možnost požádat soud o ustanovení zástupce. Hotové výdaje
zástupce a jeho odměna jsou nemalou položkou nákladů soudního řízení.
Ustanovení § 30 OSŘ stanoví povinnost soudu poučit účastníka, u něhož jsou
předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, o možnosti
podat žádost o ustanovení zástupce. Předpokladem je nejen skutečnost, že jde
o účastníka u něhož je předpoklad osvobození od soudních poplatků, ale také, že
ustanovení zástupce je třeba k ochraně jeho zájmů. Ustanovením zástupce
takovému účastníku se naplňuje nejen právo na přístup k soudu, ale také zásada
rovnosti řízení a právo na právní pomoc. Nelze totiž dopustit, aby jeden účastník
byl v nevýhodě pouze proto, že si zástupce nemůže z finančních důvodů dovolit.

Zástupcem nemusí být nutně advokát, až § 30 odst. 2 OSŘ stanoví, že
zástupce bude volen z řad advokátů, ale to pouze v případě, že to vyžaduje
ochrana zájmů účastníka a nebo jde o povinné zastoupení advokátem (notářem).
Postavení takto ustanoveného zástupce je stejné jakoby mu byla udělená plná
moc. Ustanovení § 138 odst. 3 OSŘ stanoví, že osvobození od soudních
poplatků se v tomto případě vztahuje ve stejném rozsahu i na hotové výdaje
a odměnu zástupce. Odměnu a hotové výdaje ustanoveného advokáta platí stát
(§140 odst. 2 OSŘ), v případě, že takovému účastníku bude přisouzena náhrada
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nákladů řízení má druhý účastník, resp. účastník, jemuž rozhodnutí ukládá
povinnosti k náhradě nákladů řízení, povinen tuto náhradu zaplatit státu (§149
odst. 2 OSŘ). Náhrada nákladů řízení přiznaná soudním rozhodnutím se vypočte
dle paušální vyhlášky, ustanovenému advokátu však od státu přísluší odměna
vypočtená dle ustanovení advokátního tarifu. Stát se totiž v tomto případě ocitá
„de facto v roli advokátova klienta, a tudíž i jejich vzájemný vztah je nutno
posuzovat podle příslušných ustanovení advokátního tarifu, což je výslovně
uvedeno v § 1 odst. 3 advokátního tarifu, protože vyhláška č. 484/2000 Sb.,
jakožto zvláštní právní předpis, odměnu ustanovenému advokátu neurčuje.“ 37

Účastník, který nesplňuje předpoklady pro možnost ustanovení zástupce
soudem dle § 30 OSŘ a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb, může
využít možnosti požádat o ustanovení advokáta Českou advokátní komoru.
Návrh takového žadatele musí být podán na předepsaném formuláři a v případě
splnění podmínek bude takovému účastníku advokát určen. Česká advokátní
komora zajišťuje tuto činnost pro celou Českou republiku prostřednictvím
pobočky v Brně, přičemž advokáty určuje podle pořadníku. V rozhodnutí
o určení advokáta může Česká advokátní komora stanovit podmínky poskytnutí
právních služeb, včetně povinnosti poskytnout právní službu bezplatně nebo za
sníženou odměnu, to vše pokud to odůvodňují příjmové a majetkové poměry
žadatele.

Žadatel, jež žádá o tuto právní službu určeným advokátem, musí doložit,
že jeho příjmové a majetkové poměry bezplatné poskytnutí právní služby, příp.
poskytnutí právní služby za sníženou odměnu, odůvodňují. Způsob prokazování
příjmových a majetkových poměrů stanoví vyhláška č. 275/2006 Sb.38, jež ve
své příloze obsahuje vzor žádosti - formulář. Možnost žádat o ustanovení
advokáta v tomto případě není omezena pouze na řízení před soudem, ale Česká

__________________
37. Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 763/2005 ze dne 11.4.2006, ASPI - Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD33603CZ
38. vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových
poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komoru k poskytnutí právních služeb
bezplatně nebo za sníženou odměnu, ve znění pozdějších předpisů
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advokátní komora může ustanovit advokáta i pro právní službu např.
„poradenství před zahájením soudního řízení“ apod. V předmětné žádosti musí
žadatel uvést údaje převážně se týkající jeho příjmů, ale také příjmů manžela/ky,
druha/žky, osob závislých na žadateli či osob, na nichž je žadatel závislý,
a samozřejmě informace o věci, v níž má být právní pomoc poskytnuta.
Formulář žádosti rovněž počítá s tím, že žadatel může být pojištěn, což je další
informace, jež nutno v žádosti uvést.

Poskytování právních služeb zdarma Českou advokátní komorou se tak
značně liší od ustanovení advokáta soudem. Jednak tím, jakým způsobem lze
o takové ustanovení advokáta žádat, co je nutné prokazovat, ale také tím, že tato
možnost se vztahuje i na jiné případy než jen řízení před soudem.

Stát ani Česká advokátní komora přitom právní službu určeným
advokátům nehradí, ti mohou pouze požádat o příspěvek na pokrytí nákladů.
Mnoho

advokátů

včetně

České

advokátní

komory

samotné

s touto

„službou“ státu nesouhlasí, neb zajištění práva na právní pomoc, ale ve svém
důsledku i práva domáhat se u soudu ochrany svých práv a naplnění zásady
rovnosti účastníků řízení, by mělo být věcí státu a nikoliv samosprávné profesní
organizace. Přitom počet žádostí neustále roste a rovněž náklady spojené s jejich
zpracováním tvoří nemalou položku rozpočtu České advokátní komory. Ročně
žádá o určení advokáta zhruba 5000 žadatelů. Např. v roce 2007 bylo žadatelů
4776, z toho byl advokát určen 1821 krát. Spor státu a České advokátní komory
o řešení této situace trvá již řadu let. Dle odhadů za tu dobu „přišla advokacie
o minimálně 145 milionů korun.“ 39 Situaci by bylo možno řešit dle představitelů
komory též „včleněním advokátní komory do určitého subjektu, např. nadačního
fondu, který by zajišťoval úhradu odměn na určité základní úrovni. Instituce by
ale musela stát mimo komoru aby mohla například čerpat dotace.“ 39

____________________
39. http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1800&keyword=bezplatn%E1+pr%E1vn%ED+pomoc
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Dle mediálního vyjádření ministra spravedlnosti se na zákoně o bezplatné
právní pomoci již pracuje a nejpozději má být připraven do konce roku 2010.
Uvidíme tak, zda tato neutěšená situace, kdy samosprávná organizace, ale
de facto i sami advokáti, zajišťují povinnost, která přísluší výhradně státu, bude
v budoucnu vyřešena.

Zajímavou problematikou, kterou si ještě dovolím zařadit pod tuto
kapitolu, je produkt, který nabízejí některé pojišťovny, totiž možnost pojištění
právní ochrany. Cílem tohoto pojištění je „ochrana před náklady způsobenými
soudním řízením“.40 Toto pojištění není v ČR zatím příliš rozšířené, specializuje
se na něj pojišťovna D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., okrajově ho nabízí
např. UNIQA pojišťovna, a.s. Toto pojištění zpravidla nelze sjednat obecně pro
jakýkoliv spor, jež bude řešen v rámci soudního řízení, ale pojišťovny nabízí
pojištění pro konkrétní „typ“ řízení např. spory pracovněprávní, spory nájemní,
je-li pojištěna osoba nájemcem, apod. Z pojištění bývají hrazeny jak náklady
soudního řízení, tak i např. poradenství, pokus o mimosoudní řešení sporu apod.
Pojišťovny však mají vždy přesně stanoveno, na které výdaje se pojištění
vztahuje, zpravidla tyto zahrnují náklady právních zástupců, soudní poplatky,
hotové výdaje apod.

5. Náhrada nákladů řízení v civilním procesu
V rámci kapitoly 4. této práce jsem se zmínila o zásadním rozdílu mezi
placením a hrazením nákladů soudního řízení. Na tomto místě se tak budu
zabývat pouze právní úpravou náhrady nákladů řízení, zásadou úspěchu ve věci,
jež rozhodování o náhradě nákladů řízení ovládá (zásada zavinění a související
problematika separace nákladů řízení byla již uvedena v rámci kapitoly 3.3. této

____________________
40. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-pravoopu/1000818/46131/
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práce) a jednotlivými možnými variantami rozhodnutí o náhradě nákladů řízení,
ale také specifiky rozhodování o náhradě nákladů v případě řízení nesporného.

Otázka náhrady nákladů řízení se ve srovnání s vlastním předmětem
řízení může mnohdy jevit jako nevýznamná, naopak v jiných případech mohou
náklady řízení značně převyšovat částku, jež je předmětem řízení. Soudy vyšších
stupňů včetně Ústavního soudu několikrát judikovaly, že právo na přiznání
náhrady nákladů soudního řízení, které úspěšné straně v řízení vzniknou, je
součástí práva na spravedlivý proces. Je však také pravdou, že Ústavní soud ve
svých rozhodnutích týkajících se problematiky nákladů řízení mnohdy
zdůrazňuje, že otázka nákladů řízení zpravidla není předmětem ústavní ochrany,
neboť spor o náhradu nákladů řízení zpravidla nedosahuje intenzity
opodstatňující porušení základních práv a svobod, a ústavněprávní dimenzi
nabývá toliko v případě extrémního vykročení z pravidel upravujících toto
řízení.41 Rozhodování o náhradě nákladů řízení však doprovází každé rozhodnutí
ve věci, a dle mého názoru i vzhledem k výši částky, jež náklady řízení
zpravidla představují, je nelze podceňovat. Soudy by se měly i výrokem
o náhradě nákladů řízení důkladně zabývat a řádně jej odůvodňovat. Rozsáhlá
judikatura, kterou ke zkoumání problematiky náhrady nákladů řízení máme
k dispozici, však dokazuje, že rozhodování o nákladech řízení soudy mnohdy
bagatelizují, nedostatečně je odůvodňují a tuto judikaturu v žádném případě
nelze označit za jednotnou.

5.1. Řízení sporné
Cílem sporného řízení je ochrana porušeného nebo ohroženého
subjektivního práva, v nesporném řízení jde naopak o úpravu právních vztahů
mezi účastníky pro budoucnost.42 Řízení sporné tak řeší konflikt mezi stranami
sporu. Hlavním hlediskem, resp. zásadou ovládající rozhodování o náhradě
___________________
41. např. Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 198/07 ze dne 3.5.2007, ASPI – Původní
nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD37979CZ
42. viz blíže: Winterová, A. a kol: Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání, doplněné o
předpisy evropského práva. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 396
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nákladů řízení je tak „úspěch ve věci“. Nesporné řízení zpravidla neřeší spor
mezi stranami, jeho cíle jsou jiné, nelze označit vítěze či účastníka úspěšného
a neúspěšného, obecně je také zatíženo nižšími náklady než řízení sporné, ať už
z důvodu častého věcného osvobození od soudních poplatků, nižší potřeby
provádění dokazování, ale i skutečnosti, že v tomto typu řízení zpravidla není
třeba služeb právního zástupce apod. Úspěch ve věci je tak zásadou rozhodování
o nákladech řízení výlučně sporného.

5.1.1. „úspěch ve věci“ a předmět řízení
Jak ze shora uvedeného vyplývá „úspěch ve věci“ je pro rozhodnutí
o náhradě nákladů řízení zcela zásadní pojem. Co však „úspěch ve
věci“ znamená? Plným úspěchem ve věci se rozumí, když soud vyhoví žalobě
v plném rozsahu. Příkladem může být žaloba na zaplacení pohledávky ve výši
10.000,- Kč s návrhem na vydání platebního rozkazu. Ve chvíli, kdy žalovaný
nepodá proti vydanému platebnímu rozkazu na zaplacení částky 10.000,- Kč
odpor a platební rozkaz nabude právní moci, nabude právní moci i rozhodnutí
o náhradě nákladů řízení, jež odpovídá úspěchu žalobce v plném rozsahu a jež
mu také přiznává „plnou“ náhradu nákladů řízení.

Složitější je ovšem situace, kdy na základě dispozičních oprávnění
účastníků sporného řízení dojde k změně předmětu řízení či v případech, kdy
úspěch jednoho z účastníků není „plný“. Pro řízení sporné je typické, že jeho
účastníci mohou disponovat předmětem řízení, mohou své návrhy omezit,
rozšířit, žalovaný může podat vzájemnou žalobu, žalobce může žalobu změnit či
vzít žalobu zcela nebo z části zpět, apod., zkrátka účastníci jsou „pánem sporu“.
Dispozice s předmětem řízení však má své dopady i na posouzení „úspěchu ve
věci“, resp. na rozhodování o náhradě nákladů řízení. Jinak totiž soud rozhodne
ve chvíli, kdy dojde na základě dispozičních úkonu žalobce např. k změně
žaloby a jinak když dojde k jejímu zpětvzetí či částečnému zpětvzetí např.
v důsledku toho, že žalovaný část závazku uhradil. Žalobce tak vždy musí vážit,
který dispoziční úkon učinit, nechce-li přijít o plnou náhradu nákladů řízení.
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Typická je např. situace, kdy dlužník uhradí část závazku po podání
žaloby. Není pochyb o tom, že žaloba byla podána důvodně (v době jejího
podání žalovaný neměl splněné své splatné závazky). Reakce žalobce na toto
chování žalovaného je však velmi důležitá. Pokud by žalobce změnil žalobu
(§ 95 OSŘ) tak, že by požadoval částku odpovídající částce žalované po
odečtení částečné úhrady, vystavil by se nebezpečí, že mu nebude přiznána plná
náhrada nákladů řízení, neboť nelze tvrdit, že žalobce byl ve věci plně úspěšný,
když ve výsledku je mu přisouzena částka nižší než původně žaloval. Soud bude
s největší pravděpodobností postupovat dle ustanovení § 142 OSŘ, pokud by
nevyužil ustanovení § 150 OSŘ. Žalobce by na částečnou úhradu dluhu
žalovaným po podání žaloby měl reagovat tak, že učiní částečné zpětvzetí
žaloby dle § 96 OSŘ. V tomto případě by měl soud postupovat dle § 146 odst. 2
druhá věta, čímž by žalobce na nákladech řízení nebyl nijak zkrácen. Žalobce by
měl i třetí variantu, jak se zachovat – mohl by na částečnou úhradu dluhu
nezareagovat vůbec. V tomto případě by však soud měl dle mého názoru opět
postupovat dle ustanovení § 142 OSŘ tedy srovnat původně žalobcem žalované
plnění a rozsudkem skutečně přisouzené plněním, čímž by došel k závěru že
žalobce ve věci nebyl plně úspěšný. Ze shora uvedeného příkladu tak
jednoznačně vyplývá, že reakce žalobce na chování žalovaného, resp. dispozice
s předmětem řízení má svůj významný dopad na posouzení úspěchu ve věci,
a tedy i na rozhodování o náhradě nákladů řízení.

Stejně významný dopad na posouzení úspěchu ve věci má nepochybně
i formulace žalobního petitu. Příkladem může být např. situace, kdy věřitel půjčí
dlužníkovi peníze, přičemž splatnost dluhu „nechá na vůli dlužníka“ (§ 564 OZ).
Věřitel pak musí správně vážit, jakou žalobu podat, resp. jak formulovat žalobní
petit. Bude-li věřitel žalovat na plnění, bude soud muset jeho žalobu zamítnout,
neboť dluh není dosud splatný, plný úspěch ve věci tak bude mít žalovaný
a jemu také soud přizná náhradu nákladů řízení. Věřitel by měl správně podat
žalobu určovací, neb dle § 564 OZ na návrh věřitele určí lhůtu plnění soud.
V daném případě není pochyb, že věřitel má nárok na to, aby mu dlužník
peněžní půjčku vrátil, nesprávný postup věřitele však může vést ke ztrátám
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v důsledku povinnosti zaplatit při nesprávném postupu náhradu nákladů řízení
protistraně.

V souvislosti s problematikou definice pojmu „úspěch ve věci“, si
dovolím ještě zmínit jedno velmi zajímavé rozhodnutí Ústavního soudu. V této
věci rozhodoval Ústavní soudu o ústavní stížnosti, kterou stěžovatel napadl
rozsudek krajského soudu do výroku o nákladech řízení. Krajský soud v této
věci přezkoumával v rámci správního soudnictví rozhodnutí finančního orgánu,
přičemž návrhu vyhověl a napadený akt (rozhodnutí finančního orgánu) zrušil.
Ve výroku o nákladech řízení však krajský soud konstatoval, že úspěch
stěžovatele byl jen částečný, neboť krajský soud shledal opodstatněným jen
jeden z důvodů, pro které bylo rozhodnutí napadáno. Stěžovatel ve své ústavní
stížnosti zdůraznil, že se domnívá, že jeho úspěch ve věci byl plný, neboť
napadené rozhodnutí bylo skutečně zrušeno a dle jeho názoru „úspěch je třeba
posuzovat ve vztahu k žalobnímu petitu, nikoliv k žalobním důvodům“.43 S tímto
názorem stěžovatele se i já plně ztotožňuji. Domnívám se, že stejně tak jako
není možné, resp. je nepřípustné podat odvolání pouze proti důvodům
rozhodnutí, nemělo by být možné, aby samo odůvodnění návrhu bylo důvodem
pro měření úspěchu ve věci v souvislosti s rozhodováním o náhradě nákladů
řízení. Jde sice o zcela rozlišné věci, dle mého názoru však s jistou podobností.
Ústavní soud však konstatoval, že „neshledal v postupu a závěrech Krajského
soudu v Českých Budějovicích nic, co by ho opravňovalo ke zrušení napadeného
výroku jeho rozhodnutí.“ „Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení
§ 250k odst. 1 OSŘ a vychází ze skutečnosti, že žalobce byl v řízení částečně
úspěšný, když z uplatněných žalobních důvodů byl opodstatněným shledán
jediný.“

43

Posouzení úspěchu a neúspěchu ve věci, jak vidno, může nabývat

rozmanitých až překvapivých závěrů. Proto nutno apelovat na soudy, aby
judikatura v těchto věcech byla jasným vodítkem, nikoliv matoucím prvkem.

____________________
43. Usnesení Ústavního soudu ve věci sp.zn. I.ÚS 20/1999 ze dne 21.9.1999, ASPI – Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD33321CZ
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Procesní úspěch ve věci ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1. OSŘ nutno
poměřovat neúspěchem v řízení, jež může spočívat i v špatné formulaci petitu,
připuštěné změny žaloby v důsledku neúplné či nesprávné žaloby, dle shora cit.
rozhodnutí, i v nesprávně užitým odůvodněním návrhu apod.

Vliv na úspěch ve věci naopak nemá přiznání nižší náhrady škody než je
původně žalována na základě ustanovení § 450 OZ z důvodu zvláštního zřetele
hodných nebo nevyhovění žalobě v primárním petitu, je-li vyhověno petitu
sekundárnímu, resp. eventuálnímu.

Problematice měření úspěchu ve věci v případech, kdy úspěch ve věci
není „plný“ ale pouze částečný a soud přistoupí k poměrnému rozdělení náhrady
nákladů řízení je věnována kapitola 5.2.2.2. této práce.

5.1.2. „účelné uplatňování nebo bránění práva“
V ustanovení § 142 odst. 1 OSŘ najdeme jedno ze základních pravidel
pro přiznávání náhrady nákladů řízení, a totiž, že soud může přiznat náhradu
pouze těch nákladů řízení, jež byly potřebné k účelnému uplatňování nebo
bránění práva. Účelnost vynaložených nákladů je přitom zásadní pojem, který
však není zákonem definován a záleží čistě na úvaze soudu, které náklady jako
neúčelné

v rámci

náhrady

nákladů

řízení

nepřizná.

V souvislosti

s problematikou účelnosti nákladů se v praxi často hovoří především o účelnosti
jednotlivých úkonů, jež byly fakticky provedeny advokáty účastníků. Není
pochyb o tom, že odměna za zastupování advokátem je účelně vynaloženým
nákladem řízení, otázkou však je, zda byly účelnými i konkrétní úkony advokáta.
Před přijetím paušální vyhlášky byla tato problematika ještě palčivější než dnes,
neb odměna za právní zastoupení se účtovala dle provedených úkonů, zatímco
dnes je určena v závislosti na předmětu řízení. Ale ani dnes není počet
provedených právních úkonů z hlediska určení výše přiznané náhrady odměny
advokáta bezvýznamný. Advokát jednak v rámci hotových výdajů účtuje tzv.
režijní paušál, kdy počet účtovaných paušálů odpovídá právě počtu provedených
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úkonů, a jednak může nastat i situace, kterou předvídá ustanovení § 151 odst. 2
OSŘ, jež dává soudu možnost, odůvodňují-li to okolnosti případu, určit výši
odměny za zastupování dle zvláštního právního předpisu o mimosmluvní
odměně s odkazem na advokátní tarif. Otázkou pak bude, co jsou „odůvodňující
okolnosti případu“. Jak jsem již uvedla v kapitole 2.2.8. této práce, jsou jimi dle
mého názoru ty případy, kdy přiznaná výše odměny za zastupování dle paušální
vyhlášky neodpovídá fakticky provedeným úkonům advokáta a odměna dle
advokátního tarifu by ji výrazně převyšovala. Právě v těchto případech by pak
počet provedených právních úkonů, a tedy i otázka jejich účelnosti, hrály svou
nemalou roli.

Domnívám se však, že i při současné platné právní úpravě, tj. úpravě po
vydání paušální vyhlášky, může hrát účelnost provedeného úkonu právní služby
význam i v jiných případech než ve shora neznačených účtováních paušálních
částek v rámci hotových výdajů nebo výjimečných situacích dle § 151 odst. 2
OSŘ, a totiž v případech, kdy právní pomoc spočívá pouze v úkonu jediném, jež
soud shledá neúčelným a náhradu nákladů na odměnu za zastoupení nesníží dle
paušální vyhlášky, ale dokonce ji nepřizná vůbec právě pro neúčelnost
poskytnuté právní pomoci. Např. Nejvyšší soud nepřiznal žalovaným, přes jejich
plný

úspěch

ve

věci,

náhradu

nákladů

řízení,

a

to

z důvodu

„nesrozumitelnosti“ obsahu vyjádření žalovaných k podanému dovolání.
Nejvyšší soud toto nesrozumitelné vyjádření nepožadoval za účelně vynaložené
náklady za právní zastoupení.

44

Podobně nejvyšší soud judikoval i v dalším

případě, kdy náklady právního zastoupení nepožadoval za účelné v případě, kdy
žalovaný, který byl v dovolacím řízení úspěšný, podal prostřednictvím advokáta
vyjádření k dovolání žalobců, ovšem zabýval se v něm věcnou stránkou sporu,
a tak jeho obsah nemohl mít na rozhodnutí dovolacího soudu, kterým bylo
dovolání jako zjevně opožděné odmítnuto, žádný vliv. 45 Právě tyto případy, kdy
právní pomoc spočívá pouze v podání dovolání, tedy v jediném právním úkonu,
___________________
44. Usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp.zn. 26 Cdo 632/2001, ze dne 20.12.2001, Soudní
rozhledy 7/2002, s 243
45. Usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 22 Cdo 2353/2002 ze dne 6.2.2003, ASPI – původní
nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD25280CZ
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jsou dle mého názoru těmi případy, jež pro neúčelnost spočívající v zcela
irelevantním odůvodnění, mohou vést dovolací soud k nepřiznání ani k dnes již
paušálně stanovené náhrady právního zastoupení, o čemž svědčí i aktuální
judikatura.46 Otázkou však je, zda takováto praxe je správná. Nepřiznání
náhrady nákladů právního zastoupení totiž ještě neznamená, že by klient nebyl
povinen svému advokátu vyplatit odměnu. Je tak otázkou, zda je správné trestat
účastníka řízení (přičemž tato situace může dopadnou na účastníka neúspěšného,
ale i úspěšného), jen proto, že byl v řízení zastoupen advokátem, jež činil
neúčelné úkony. Na druhou stranu si neumím představit, že advokát, jehož
vyjádření je soudem označeno za neúčelné a výdaje „za něj za zbytečné“, by se
po klientovi domáhal zaplacení odměny za takové zastoupení dle advokátního
tarifu, byť mu v tom samozřejmě nic, vyjma nepsaných pravidel etiky, nebrání.

5.2. Varianty možného výsledku sporu a související
rozhodnutí o náhradě nákladů sporného řízení
Ustanovení § 142 a § 143 OSŘ stanoví způsob přiznání náhrady nákladů
řízení účastníkům v závislosti na úspěchu ve věci. OSŘ předvídá různé varianty
výsledku sporu, přesto však ponechává soudu širokou možnost uvážení. Situaci,
kdy je řízení zastaveno a nebo je mezi účastníky uzavřen smír, řeší ustanovení
§ 146 OSŘ. Pro všechny tyto případy platí, že pokud soud přizná náhradu
nákladů řízení, přizná i náhradu nákladů předběžného opatření a zajištění
důkazů. Zcela specificky je řešena situace, kdy v průběhu řízení vzniknou
náklady, které by jinak nevznikly, způsobené zaviněním nebo náhodou (této tzv.
„separaci nákladů“ je věnováno více v kapitole 3.3. této práce).

5.2.1. Jeden z účastníků je ve věci plně úspěšný
Zdánlivě jednoznačným podkladem pro rozhodnutí o náhradě nákladů
___________________
46. např. Usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 20 Cdo 3076/2006 ze dne 19.12.2007, ASPI –
Původní nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD 103833CZ nebo Usnesení Nejvyššího
soudu ve věci sp. zn. 30 Cdo 915/2007 ze dne 28.2.2007, ASPI – Původní nebo upravené texty
pro ASPI, ASPI ID: JUD100474CZ
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řízení je výsledek sporu, kdy jeden z účastníků sporu je plně úspěšný. Ani tento
výsledek však nezaručuje úspěšnému účastníku přiznání náhrady nákladů řízení.
Pominu-li nyní možnost soudu využití moderačního práva stanoveného v § 150
OSŘ (viz kapitola 5.4. této práce), má soud dvě možnosti rozhodnutí o náhradě
nákladů řízení, a totiž přiznat ji plně úspěšnému účastníku sporu a nebo naopak
neúspěšnému účastníku sporu v situaci předvídané v ustanovení § 143 OSŘ.

5.2.1.1.

Přiznání náhrady nákladů řízení plně úspěšnému účastníku
řízení

Problematice pojmu „úspěchu ve věci“ jsem se věnovala v kapitole 5.1.1.
této práce. Pokud je možno úspěch jedné či druhé strany označit za „plný
úspěch“, soud tomuto účastníku zpravidla přizná náhradu nákladů řízení, ovšem
pouze těch, jež byly potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva (viz
kapitola 5.1.2. této práce). Povinnost nahradit náklady řízení tomuto účastníku
má ten, jež ve věci úspěch neměl.

5.2.1.2.

Přiznání náhrady nákladů řízení neúspěšnému účastníku
řízení

Ustanovení § 143 OSŘ však předvídá situaci, kdy i neúspěšný účastník
řízení může být tím, komu bude náhrada nákladů řízení přiznána, a to v situaci,
kdy tento neúspěšný účastník řízení „nezavdal příčinu k podání návrhu na
zahájení řízení“. Myšlenka předmětného ustanovení OSŘ se mi jeví velmi
praktickou, neboť situace, kdy se někdo ocitne v roli žalovaného před soudem,
aniž by zavdal příčinu řešení sporu soudní cestou, mohou být poměrně časté.
Rezervy zákonné úpravy vidím v tom, že nedefinuje přesně, co míní výrazem
„nezavdal příčinu“, přitom výklad tohoto pojmu může být přinejmenším sporný.
Zřejmě není pochyb, že užití tohoto ustanovení je na místě v případech, kdy
žalovaný neporušil žádnou svou povinnost, přesto se stal účastníkem řízení na
straně žalované. Typickým „učebnicovým případem“ je přivolení k výpovědi
z nájmu bytu, potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe manžela, děti, atd., tj.
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z důvodu § 711a odst. 1 písm. a) OZ. Žalovaným se tak stane nájemce, přestože
mu nelze přisuzovat porušení jakékoliv jeho povinnosti. Otázkou však je, zda
ustanovení § 143 aplikovat i na případy, kdy žalovaný je ochoten své závazky
či povinnosti plnit, nicméně nedostatek součinnosti ze strany žalobce mu to
neumožní47, jak uvádí komentář předmětného ustanovení nebo případně na
situace, kdy žalovaný o svém závazku neví např. v případech bezdůvodného
obohacení. Osobně se domnívám, že tyto poslední dva případy by měly být
řešeny spíše skrze moderační právo soudu (viz § 150 OSŘ), neboť nelze
jednoznačně říci, že v těchto případech žalovaný nezavdal příčinu k podání
návrhu na zahájení řízení, nicméně obě situace lze posoudit jako důvody
zvláštního zřetele hodné. K příkladu uvedeném v komentáři předmětného
ustanovení si ale dovolím poznámku, že v případě nedostatečné součinnosti
věřitele, může dlužník plnit závazek prostřednictvím např. úřední úschovy.
Navíc prodlení dlužníka nemůže nastat v době prodlení věřitele, nutno tedy
přihlédnou i ke všem okolnostem případu. De lege ferenda by bylo vhodné
termín „nezavdal příčinu“ definovat např. demonstrativním výčtem možných
příkladů. V současné době však nutno znovu apelovat na jednotnost soudní
judikatury, jež by výkladové potíže měla zmírňovat.

5.2.2. Každý z účastníků je částečně úspěšný a částečně
neúspěšný
Situaci, kdy ani jeden z účastníků sporu nemá ve věci „plný úspěch“, řeší
ustanovení § 142 odst. 2 a 3 OSŘ. Čistě na úvaze soudu záleží volba mezi
variantou nepřiznání náhrady nákladů řízení žádnému účastníku a variantou
poměrného rozdělení náhrady nákladů řízení. Plnou náhradu nákladů řízení
může soud přiznat tomu účastníku, který měl neúspěch v poměrně nepatrné části
nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze
soudu.

___________________
47. Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání, C.H. BECK,
1997, s. 362
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5.2.2.1.

Nepřiznání náhrady nákladů řízení žádnému účastníku

Rozhodnutí, jímž soud nepřizná náhradu nákladů řízení žádnému
z účastníků předvídá ustanovení § 142 odst. 2 OSŘ v případě, měl-li účastník
řízení ve věci úspěch jen částečný, pokud soud nedojde k závěru, že náhradu
nákladů poměrně rozdělí. Soud by měl náležitě odůvodnit, z jakého důvodu
přistoupil k tomuto rozhodnutí a nikoliv k přiznání poměrné náhrady nákladů
řízení. Důvodem nepřiznání náhrady by mělo být, že úspěch a neúspěch obou
účastníků je shodný, pokud tomu tak není, pak by měl dle mého názoru soud
náhradu nákladů řízení rozdělit poměrně.

5.2.2.2.

Poměrné rozdělení náhrady nákladů řízení

Poměrné rozdělení náhrady nákladů řízení přichází také v úvahu ve chvíli,
měl-li účastník řízení ve věci úspěch jen částečný. Soudní matematika
v poměřování úspěchu a neúspěchu je však více než těžko srozumitelná.
Učebnice procesního práva, stejně jako řada komentářů OSŘ, uvádí způsob
výpočtu úspěchu a neúspěchu takto: poměr úspěchu a neúspěchu se určuje tak,
že od úspěchu účastníka jedné strany se odečte jeho neúspěch, resp. míra
úspěchu druhé strany – příklad: žalováno je 10.000,- Kč, žalobě je vyhověno, co
do částky 6.000,- Kč, tj. úspěch žalobce je 60 % a jeho neúspěch 40 %,
odečtením neúspěchu od úspěchu vychází, že žalobce má právo na 20 % svých
nákladů.48 Dle tohoto způsobu výpočtu by však žalobce v případě 50 % úspěchu
ve věci, nedostal na náhradě nákladů řízení nic, neb by bylo nutno odečíst i jeho
50 % neúspěch. Tento způsob poměřování úspěchu a neúspěchu se mi nejeví
spravedlivým, např. bude-li žalobce žalovat částku 500.000,- Kč a v průběhu
řízení se ukáže, že žalovaný dluží „pouhých“ 250.000,- Kč, pak žalobce, byť
oprávněně žaloval částku 250.000,- Kč bude považován za „neúspěšného“ a na
náhradě nákladů řízení nedostane nic.

___________________
48. Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání, C.H. BECK,
1997, s. 358
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Problematikou poměřování úspěchu ve věci se mnohokrát zabýval
i Ústavní soud, který k této otázce judikoval, že „poměřovat úspěch a neúspěch
ve věci nelze jen tím, jak bylo o konkrétním návrhu rozhodnuto, ale je třeba jej
posuzovat v širších souvislostech“. Ústavní soud rovněž zdůraznil, že
„rozhodování o nákladech řízení nesmí být jen mechanickým posuzováním
výsledků sporu bez komplexního zhodnocení rozhodnutí v meritu věci“. 49
5.2.2.3.

Přiznání plné náhrady nákladů řízení

Ustanovení § 142 odst. 3 OSŘ dává soudu možnost přiznat plnou
náhradu nákladů řízení i tomu účastníku, jež měl ve věci úspěch jen částečný,
a to ve dvou přesně definovaných případech. Jednak v případě, kdy měl tento
účastník neúspěch v poměrně nepatrné části a jednak v případě, kdy záviselo
rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo úvaze soudu. Typickým
příkladem stanovení výše plnění znaleckým posudkem je např. v případě
náhrady škody, způsobené dopravní nehodou na automobilu, úvahou soudu se
např. stanoví výše nemajetkové újmy v rámci žalob na ochranu osobnostních
práv. Stanovení, zda míra úspěchu je pouze v poměrně nepatrné části, pak závisí
na zvážení soudu a znovu nutno upozornit na pečlivé vážení úspěchu
a neúspěchu ve vztahu k předmětu řízení, dispozic účastníků řízení a vůbec
průběhu řízení jako takového.

5.2.3. Řízení je zastaveno nebo je uzavřen smír
Skončení řízení uzavřením smíru či zastavením řízení či jeho části
a souvislosti spojené z rozhodnutím o náhradě nákladů řízení v těchto případech
řeší OSŘ v § 146. Ustanovení § 146 odst. 1 obecně stanoví, že žádný z účastníků
nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, a to jednak
v případech řízení, jež mohlo být zahájeno i bez návrhu (blíže viz kapitola 5.5.
této práce), jednak v případě, že mezi účastníky byl uzavřen smír (neujednají-li

___________________
49. Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 1/04 ze dne 13.1.2005, ASPI – Sbírka nálezů a
usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD33175CZ

54

si účastníci ve smíru něco jiného) a dále v případech, kdy řízení bylo zastaveno.
OSŘ tak v těchto situacích stanoví pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení zcela
odlišný režim, neboť neváže rozhodnutí o náhradě nákladů řízení na výsledek
sporu.

Budu-li se nejprve zabývat řízením, v němž je mezi účastníky uzavřen
smír, myslím, že velmi zajímavou je otázka, zda v případech uzavření smíru
může rozhodnout soud samostatným usnesením jinak, než že náklady řízení
nepřizná žádnému z účastníků. Z dikce ustanovení § 146 odst. 1 písm.b) vyplývá,
že pokud se účastníci v rámci smíru nedohodnou jinak, soud náklady řízení
nepřizná ani jednomu z nich, a to i v případě, že by o nich rozhodoval
samostatným usnesením. Již jsem se v praxi setkala se situací, kdy účastníci
měli zájem na uzavření smíru ohledně předmětu sporu, nebyli se však schopni
dohodnout, komu by měla být přiznána náhrada nákladů řízení. Domnívám se,
že v těchto případech by soud neměl být omezen v rozhodnutí o nákladech
řízení tak, že je nepřizná žádnému účastníku, ale měl by mít možnost o nich
rozhodnout i jinak, resp. náhradu jednomu či druhému účastníku moci přiznat.
Vzorovou situací může být spor, v němž účastníci uzavřou smír, jež v podstatě
kopíruje žalobní petit. V těchto případech by se jednoznačně dalo mluvit
o plném úspěchu ve věci na straně žalobce, uzavřením smíru však žalobce
pokud se s žalovaným na náhradě nákladů řízení nedohodne, riskuje, že náhrada
nákladů řízení nebude přiznána žádnému z účastníků, neboť soud ani jinak
rozhodnout nemůže. Tato skutečnost může takového žalobce od uzavření smíru
značně odrazovat. Domnívám se, že tyto případy nelze řešit ani pomocí
ustanovení § 150 OSŘ, tedy využitím moderačního práva soudu, neb ten mluví
o možnosti soudu náhradu „výjimečně zcela nebo z části nepřiznat“ nikoliv
o možnosti náhradu výjimečně přiznat. Domnívám se tak, že de lege ferenda by
měl být v této věci dán soudu větší prostor pro rozhodnutí o náhradě nákladů
řízení např. rozšířením moderačního práva soud v § 150 OSŘ.

V případě zastavení řízení OSŘ v ustanovení § 146 odst. 2 dále rozvádí,
že pokud jeden z účastníků zastavení řízení zavinil, je povinen hradit jeho
55

náklady on. V případě, že byl však vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je
povinen hradit náklady řízení žalovaný. Zavinění zastavení řízení je třeba
posuzovat z procesního hlediska, tj. z hlediska procesního následku, který dané
jednání způsobilo.

V případě zpětvzetí důvodně podaného návrhu, je náklady řízení povinen
hradit vždy žalovaný. Typicky se jedná o případ, již jednou popsaný v kapitole
5.1.1. této práce, kdy žalovaný po podání žaloby svůj závazek splní.

V praxi je velmi častá situace, kdy žalovaný splní pouze část závazku,
žalobce by tak v těchto případech měl podat návrh na částečně zpětvzetí žaloby
(nikoliv na změnu žaloby –viz kapitola 5.1.1. této práce) a soud řízení, co do
této částky zastavit. V rozhodnutí o náhradě nákladů řízení by pak měl soud
odlišit režim odvíjející se od ustanovení § 146 OSŘ ve vztahu k té části řízení,
jež bylo zastaveno, od režimu odvíjejícího se od ustanovení § 142 OSŘ ve
vztahu k té části řízení, v němž řízení dále pokračovalo a bylo rozhodnuto.50 Co
však znamená odlišení režimu přiznání náhrady nákladů řízení dle těchto dvou
ustanovení? V případě, že žalobce uspěje i co do zbývající žalované částky, tj.
soudem bude žalovanému uložena povinnost zaplatit i příslušenství žalované
částky, pak je situace vcelku jednoduchá. Soud pouze v odůvodnění rozhodnutí
o nákladech řízení odkáže jak na § 146 ve vztahu k zastavené části řízení, tak na
§ 142 ve vztahu k úspěchu žalobce ve věci. V praxi tak soudy s oblibou činí.
Situace však může být mnohem složitější a, dle mého názoru, zákonný text
zdaleka není jednoznačný, což potvrzuje i nejednotná judikatura. Nastiňme si
modelový případ: žalována je částka 10.000,- Kč s příslušenstvím – smluvním
úrokem z prodlení (vyčísleným ke dni podání žaloby ve výši cca 300,- Kč),
žalovaný částku 10.000,- Kč ihned po podání žaloby zaplatí a ze strany žalobce
dojde k částečnému zpětvzetí. Soud řízení ohledně částky 10.000,- Kč zastaví
a spor je dále veden pouze o příslušenství pohledávky představující cca částku
300,- Kč. Žaloba je co do této částky, tj. 300,- Kč zamítnuta. Otázkou je, jak
___________________
50. viz blíže Vrcha, P.: Několik poznámek k rozhodování o nákladech řízení (zejména před soudy
prvního stupně), Soudní rozhledy, 7/2002, s. 241
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poměřovat úspěch žalobce, dojde-li v průběhu řízení k částečnému zpětvzetí
žaloby a řízení je co do této částky zastaveno. Když soud ve výroku o náhradě
nákladů řízení oddělí režim stanovený pro určení náhrady nákladů dle § 146 (pro
tu část řízení, jež bylo zastaveno, tj. pro částku 10.000,- Kč) od režimu dle § 142
(pro částku 300,- Kč, o níž se po provedení dispozičního úkonu žalobce spor
vedl), jak má soud správně posoudit úspěch žalobce? To, že žaloba byla podána
ohledně částky 10.000,- Kč důvodně, zahrnuje už podřízení režimu náhrady
nákladů ohledně zastavení řízení co do částky 10.000,- Kč, ustanovení § 146
OSŘ. Zastavení řízení ostatně dle mého názoru nelze považovat za „úspěch ve
věci“, neboť v takovém případě by ustanovení § 146

odst. 1 písm. c)

a ustanovení § 146 odst. 2 byla zbytečná. Ohledně částky 300,- Kč žalobce ve
věci úspěšný nebyl, a tak nelze ve výroku o náhradě nákladů řízení, s odkazem
na ustanovení § 142, tvrdit žalobcův úspěch ve věci. Dle mého názoru
předmětem řízení po částečném zpětvzetí žaloby bylo již pouze příslušenství
předmětné pohledávky, tj. částka 300,- Kč. Dle mého názoru tak žalobce nebyl
ve věci úspěšný, a tudíž mu nemůže být přiznána náhrada nákladů řízení dle
§ 142. Může mu však být přiznána náhrada nákladů řízení dle ustanovení § 146
odst. 2 neboť bylo zastaveno řízení z důvodu zpětvzetí návrhu, jež byl podán
důvodně. Domnívám se, že v takovémto případě by soud měl rozlišit režim
náhrady dle ustanovení § 146 a § 142 OSŘ, a to tak, že i rozliší celkovou výši
nákladů na dvě části (odpovídající částkám, které režimu jednoho či druhého
ustanovení OSŘ podřídí), tj. bude-li celková výše nákladů řízení 12.024,- Kč,
jak na straně žalobce tak na straně žalovaného, jde o přibližný výpočet pro
žalovanou částku 10.000,- Kč dle paušální vyhlášky a advokátního tarifu, tj.
odměna advokáta, 2 x režijní paušál, soudní poplatek, DPH, tak cca 3 %
z 12.024,- Kč třeba podřídit režimu dle ustanovení § 142 (3 % totiž odpovídá
částka 300,- Kč, tj. příslušenství o něž se spor vedl) a 97 % z částky 12.024,- Kč
třeba podřídit režimu § 146 odst. 2 OSŘ (97 % totiž odpovídá částka 10.000,Kč, do níž bylo řízení zastaveno). Dle mého názoru by měl soud žalobci přiznat
náhradu nákladů ve výši 97 % z částky 12.024,- Kč na základě ustanovení § 146
odst. 2 a žalovanému 3 % z částky 12.024,- Kč na základě ustanovení § 142,
neboť ohledně částky 300,- Kč byl plně úspěšný žalovaný, přičemž v tomto
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případě nelze hovořit o částečném úspěchu a neúspěchu, neboť výroky
o náhradě vychází ze zcela odlišného režimu právní úpravy.

Za svou krátkou praxi jsem však vypozorovala, že soudy málokdy svá
rozhodnutí o náhradě nákladů řízení takto detailně odůvodňují a shora nastíněné
řešení dané modelové situace, je tak čistě mou úvahou, jak daný případ
rozhodnout tak, aby toto rozhodnutí odpovídalo liteře zákona. Neumím si totiž
představit, jak jinak oddělit režim způsobu určení náhrady dle § 142 od režimu
způsobu určení náhrady dle § 146, přičemž v případě zastavení řízení co do části
žalované pohledávky mi nutnost odlišení těchto dvou režimů přijde při
současném zákonném znění jednoznačná.

V souvislosti se zpětvzetím žaloby ovšem musím zmínit ještě další
problém, a totiž komplikace, jež tento dispoziční úkon vytváří z hlediska
stanovení částky rozhodné pro výpočet odměny v souvislosti s aplikací velmi
nešťastně formulovaného § 16 paušální vyhlášky. Paušální vyhláška totiž
nerozlišuje onen dvojí režim rozhodování o náhradě nákladů řízení v případě
částečného zpětvzetí žaloby. Ustanovení § 16 paušální vyhlášky totiž stanoví, že
„pro určení sazeb odměn je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání)
rozhodnutí“. Co ovšem znamená onen výraz „stav“ v době vydání rozhodnutí
a které „rozhodnutí“ má vyhláška na mysli? Logickým výkladem dovozuji, že
výrazem „stav“ myslel zákonodárce předmět řízení a „rozhodnutím“, konečné
rozhodnutí ve věci. V případě shora uvedeného modelového příkladu by tak
částkou, z níž se sazba odměny vypočte měla být částka 300,- Kč, protože
o částce 10.000,- Kč bylo rozhodnuto samostatným usnesením o zastavení části
řízení. V praxi se však většinou náklady řízení vypočítají z částky žalované, bez
ohledu na změnu předmětu řízení v jeho průběhu. Je otázkou, zda ustanovení
§ 16 má namysli skutečně rozhodnutí ve věci, neboť nemluví o konečném
rozhodnutí, ale pouze o „rozhodnutí“. Teoreticky by tak bylo možné, již v rámci
usnesení o zastavení řízení co do částky 10.000,- Kč rozhodnout o náhradě
nákladů řízení dle režimu § 146, s tím, že určení sazby odměny by se však při
současném znění § 16 paušální vyhlášky učinilo právě z částky 10.000,- Kč, jíž
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se rozhodnutí, resp. usnesení o zastavení řízení, týká. Mohlo by být ale namítáno,
že tento postup je v rozporu s ustanovením § 151 odst. 1 OSŘ, jež stanoví, že
soud o nákladech řízení rozhodne až v rozhodnutí, jímž se řízení u něj končí.
Navíc je otázkou, zda při tomto způsobu řešení situace, lze částku 300,- Kč o níž
by se dále předmět řízení vedl, považovat za samostatný nárok a tedy, zda znovu
vypočíst sazbu odměny z této částky, tj. z 300,- Kč. Takovýto postup by totiž
vedl k tomu, že žalovaný by nebyl nijak motivován plnit svůj závazek dříve, než
je k tomuto plnění „odsouzen“, neb by riskoval rozlišení žalovaných částek
a tudíž „dvojí výpočet“ odměny za zastoupení.

De lege ferenda je tak dle mého názoru nutné korigovat, resp. změnit
ustanovení § 16 paušální vyhlášky tak, že pro určení sazeb odměn „je rozhodný
stav v době zahájení řízení“. Tomuto znění totiž odpovídá i současná praxe
soudů, které zpravidla náklady vypočtené z této částky (tj. z částky žalované)
bez ohledu na změny předmětu řízení (zvláště pak změny v důsledku částečných
zpětvzetí) účastníkům řízení bez bližšího zkoumání a odůvodnění přiznávají.
Dle mého názoru je tato praxe správná ve smyslu logiky věci, nikoliv však
v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky.

Zajímavě se k této otázce postavil Krajský soud v Praze, jež řešil otázku
odvolání žalované proti výroku Okresního soudu v Berouně o nákladech řízení.
I v tomto případě žalovaná dlužnou částku zaplatila po podání žaloby, spor byl
dále veden pouze o úroky z prodlení dlužné částky. I tato částka však žalovanou
byla uhrazena. Okresní soud svým usnesením řízení zastavil, co do žalované
částky a následně i co do částky představující úroky z prodlení, přičemž
o náhradě nákladů řízení rozhodl tak, že žalovaná je povinna uhradit náhradu
nákladů řízení žalobci dle § 146 odst. 2 OSŘ, a to ve výši, jež odpovídala
vypočtu odměny z částky původně žalované nikoliv z částky představující úroky
(tato byla podstatně nižší). Odvolatelka namítala, že náhrada nákladů řízení měla
být vypočtena z částky představující úroky z prodlení, neboť tato částka byla
hodnotou předmětu řízení v době vydání napadeného usnesení, tj. usnesení
o zastavení části řízení týkající se úroků a kterým bylo rozhodnuto o náhradě
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nákladů řízení. Krajský soud v Praze usnesení okresního soudu potvrdil, přičemž
konstatoval, že „předmětem řízení byla částka 4.898,- Kč s příslušenstvím.
Částka 865,- Kč je představována kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení
z částky 4.898,- Kč. Vyjádření příslušenství pevnou částkou bylo možné poté,
kdy žalovaná jistinu zaplatila. Protože soud prvního stupně rozhodl v souladu
s procesním projevem vůle žalobce pouze o částečném zastavení řízení, zcela
správně ve shodě s pravidlem uvedeným v ustanovení § 151 odst. 1 o.s.ř.
nerozhodoval o nákladech řízení a vyhradil si rozhodování o nich až pro
rozhodnutí ve věci samé. To mohlo být konečným rozhodnutím, stejně tak jako
rozhodnutí o zastavení řízení i co do zbytku předmětu řízení.“51 Soud dále
zdůraznil ustanovení § 3 odst. 1 paušální vyhlášky, dle něhož se při určení sazby
paušální odměny nepřihlíží k příslušenství pohledávky a konstatoval, že „částka
865,- Kč jako příslušenství zaplacené jistiny nemohla být hodnotou předmětu
řízení, z něhož by výše paušální odměny byla zjišťována, a to tím spíše, že nebyla
samostatným předmětem řízení od jeho zahájení“.51 Dle mého názoru tak soud
velmi elegantně zdůvodnil nepoužití § 16 paušální vyhlášky, tato jeho
argumentace však není obecně aplikovatelná, resp. neřeší problémy jež toto
sporné ustanovení § 16 předmětné vyhlášky způsobuje v případech, kdy je
zastaveno řízení, co do části jeho předmětu řízení, resp. rozsudek, po částečném
zastavení

předmětu

řízení,

se

nezabývá

pouze

příslušenstvím

ale

„skutečnou“ částí předmětu řízení (př. žalovaná je částka 100.000,- Kč, řízení je
zastaveno pro 50.000,- Kč). Tady již nelze konstatovat, že částka 50.000,- Kč je
úrokem a nemůže tudíž být samostatným předmětem řízení, neboť v tomto
případě se nepochybně o předmět řízení jedná. Aplikace doslovného znění § 16
paušální vyhlášky se v tomto případě jeví ještě více nespravedlivá, neb by vedla
k výpočtu náhrady nákladů pouze ze „zbytku předmětu řízení“ (dle př. z částky
50.000,- Kč). Způsob, jak se jejímu užití vyhnout, je dle mého názoru skrze
moderační právo soudu v § 150 OSŘ, příp. dle ustanovení § 151 odst. 2 neboť
okolnosti případu dle mého názoru odůvodňují výjimečné užití advokátního
tarifu. Shora uvedené soudní rozhodnutí však naznačuje ještě jednu cestu, jak se
____________________
51. Usnesení Krajského soudu v Praze ve věci sp.zn. 21 Co 417/2008 ze dne 19.8.2008
(nepublikováno)
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vyvarovat komplikacím, jež § 16 paušální vyhlášky způsobuje, a totiž vykládat
výraz „rozhodnutí“, jež vyhláška užívá, v tom nejširším slova smyslu. Soud dle
ustanovení § 151 odst. 1 rozhoduje o nákladech řízení až rozhodnutím, jímž se
u něj řízení končí, usnesení o částečném zastavení by však de facto mohly být
součástí tohoto rozhodnutí. Soud nemusí o zastavení řízení rozhodovat v jeho
průběhu, pokud tak učiní, nemělo by se vynětí zastavené částky zcela pominout
v konečném rozhodnutí, v němž jediném o nákladech řízení lze rozhodnout.
Jinými slovy, pokud soud o nákladech nemůže v usneseních o zastavení řízení
rozhodnout, pak ale v konečném rozhodnutí, kde o nákladech řízení rozhoduje,
musí částky, do nichž bylo řízení zastaveno, vzít nepochybně v úvahu. Tento
výklad je velmi abstraktní a mám pochybnosti o tom, že s ním zákonodárce při
přijímání § 16 paušální vyhlášky počítal, nicméně může relativně obstojně
odůvodnit výpočet nákladů z částky žalované.

Dvojí režim rozhodování o nákladech řízení v případě jeho částečného
zastavení však vytváří komplikace i z hlediska možnosti odvolání se do výroku
o náhradě nákladů řízení. Tomuto problému se budu zevrubněji věnovat
v kapitole 7.2. této práce. Na tomto místě však pouze uvedu, že ani ustanovení
OSŘ týkající se možnosti odvolání, resp. nepřípustnosti odvolání, nereflektuje
tento dvojí režim rozhodování o nákladech, neboť ustanovení § 202 odst. 2 OSŘ
uvádí, že odvolání je nepřípustné proti rozsudku jímž bylo rozhodnuto
o peněžitém plnění nepřevyšujícím 2.000,- Kč. V případě zpětvzetí žaloby, co
do částky 10.000,- Kč v naší modelové situaci totiž rozsudkem bude rozhodnuto
už pouze o částce 300,- Kč (bude se tak jednat o bagatelní spor) a tedy účastníci
sporu ztratí možnost odvolat se co do výroku o nákladech řízení přesto, že tyto
budou zpravidla vypočteny z částky žalované (ledaže by soud postupoval
způsobem dle doslovného výkladu paušální vyhlášky, tj. sazbu odměny by
vypočítal pouze z částky 300,- Kč, jak již bylo výše naznačeno soudy tak
zpravidla nečiní). Blíže k tomuto tématu viz kapitola 7.2. této práce.
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5.3. Rozsah náhrady nákladů řízení
Rozsah náhrady nákladů řízení je limitován především ustanovením
§ 142 odst. 1 OSŘ, jež stanoví, že soud přizná náhradu pouze nákladů
potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva. Tímto pojmem jsem se
již zabývala v kapitole 5.1.2. této práce. Pouze doplním, že je na účastníku řízení,
aby soudu doložil vynaložené náklady soudního řízení a na soudu, aby jejich
účelnost posoudil. Z hlediska rozsahu náhrady je však zajímavá také otázka, zda
soud může přiznat vyšší náhradu nákladů než účastník požadoval. Tato otázka se
nabízí z důvodu obecné vázanosti soudu (v případě sporných řízení) návrhy
účastníků. Toto pravidlo sporného řízení stanoví § 153 odst. 2, tento se však
týká rozhodování ve věci a jeho aplikace na rozhodnutí o náhradě nákladů řízení
by byla dle mého názoru chybná. Domnívám se, že v případě rozhodování
o náhradě nákladů řízení soud návrhem účastníků vázán není. Žalobce ani
nemůže v petitu žaloby vyčíslit své konečné náklady, neboť v tu chvíli ještě
netuší, kolik úkonů ve věci učiní, jaké hotové výdaje mu vzniknou apod. V praxi
však soudy po žalobcích v závěru řízení, resp. před vynesením rozsudku,
požadují vyčíslení nákladů a v případě, že požadují náklady nižší, než skutečně
v řízení vznikly, přiznávají soudy zpravidla částku účastníkem takto vyčíslenou.
Toto počínání má svou logiku, účastník řízení by měl prokázat, že mu
požadované náklady řízení vznikly (nevyplývají-li ovšem ze zvláštních právních
předpisů a průběhu sporu), pokud v závěrečném návrhu tyto neuvede (např.
některé hotové výdaje), soud ani neví, že vyčíslená výše je nižší, než by účastník
mohl požadovat. Naopak v případech, kdy žalobce přesně stanoví, které náklady
mu v řízení vznikly, ovšem provede jejich chybný výpočet, myslím si, že soud
by měl tento výpočet opravit tak, aby účastníku byla přiznána výše nákladů ve
výši, jak zákon stanoví. V případě, že by se totiž účastník řízení nároku na
náhradu řízení chtěl vzdát, musel by tento úkon učinit jednoznačně
a srozumitelně. Za vzdání se nároku v žádném případě nelze považovat špatný
výpočet výše nákladů.
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Skutečnost, že soud není vázán požadovanou výší náhrady nákladů
potvrzuje i ustanovení § 151 odst. 1 OSŘ, jež stanoví, že soud o povinnosti
k náhradě nákladů řízení rozhodne bez návrhu. Soud přitom při stanovení výše
náhrady postupuje dle zvláštních právních předpisů a dle nákladů, které
účastníku prokazatelně vznikly.

5.4. Moderační právo soudu
Ustanovení § 150 OSŘ řeší situace, kdy postup rozhodnutí o náhradě
nákladů řízení tak, jak byl výše popsán, tj. dle ustanovení § 142, § 143, § 146,
§ 147 a § 148, by byl nepřiměřeně tvrdý. Soud má možnost náhradu nákladů
z části nebo zcela nepřiznat v případě, že dojde k závěru, že pro takový postup
jsou v dané věci důvody zvláštního zřetele hodné.

Ústavní soud několikrát rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení dle
§ 150 OSŘ přezkoumával v rámci řešení ústavních stížností, nejednou přitom
vyslovil názor, že „…ustanovení § 150 o.s.ř. nelze vykládat tak, že lze kdykoliv
bez ohledu na základní zásady rozhodování o nákladech řízení nepřiznat
náhradu nákladů úspěšnému účastníkovi řízení.“
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a apeloval tak na obecné

soudy, aby užití tohoto ustanovení OSŘ vždy řádně zvážily a zdůvodnily. Dle
Ústavního soudu „…úvaha soudu, zda se jedná o výjimečný případ a zda tu jsou
důvody zvláštního zřetele hodné, musí vycházet z posouzení všech okolností
konkrétní věci (typicky jde o majetkové a sociální poměry účastníků řízení).
Musí také své rozhodnutí řádně a přesvědčivě odůvodnit.“
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Dle jiného nálezu

Ústavního soudu však okolnostmi konkrétní věci nejsou pouze majetkové
a sociální poměry účastníků, ale i „skutečnosti týkající se věci, jako takové.“

54

Právě v těchto případech, tedy v případech, kdy k aplikaci § 150 OSŘ
dospějeme na základě „skutečností týkajících se věci jako takové“ se dostáváme
___________________
52. Nález ústavního soudu ve věci sp.zn. I. ÚS 188/08 ze dne 3.4.2008, ASPI – Původní nebo
upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD132378CZ
53. Nález Ústavního soudu ve věci sp.zn. I. ÚS 191/06, ze dne 13.9.2006, ASPI – Sbírka nálezů a
usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD34596CZ
54. Nález Ústavního soudu ve věci sp.zn. IV ÚS 129/06, ze dne 4.1.2007, ASPI – Původní nebo
upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD 34658CZ
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na poměrně „tenký led“, kdy nákladové výroky soudů na základě ustanovení
§ 150 mohou nabývat skutečně rozmanitých podob s odkazem na spravedlnost
rozhodnutí. Příkladem může být případ, z něhož jsem uvedla poslední citaci
nálezu Ústavního soudu. Ústavní soud řešil situaci, kdy stěžovatelka (žalobkyně)
byla

povinna

nahradit

náhradu

nákladů

řízení

úspěšnému

účastníku

(žalovanému), neboť byl zamítnut návrh na exekuci, který podala. Titulem
exekuce měl být pravomocný směnečný platební rozkaz, jehož vykonatelnost
byla na tomto platebním rozkazu vyznačena. V řízení se ukázalo, že exekuční
titul nebyl pravomocný a doložka vykonatelnosti nebyla vyznačena správně.
Ústavní soud v tomto případě odkázal právě na ustanovení § 150 OSŘ, přičemž
konstatoval, že „neúspěch ve věci, jestliže byl způsoben pochybením jiného
státního orgánu, nemůže být důvodem pro uložení povinnosti k náhradě nákladů
řízení.“54 Rozhodnutí obecného soudu, kterým byla stěžovatelce uložena
povinnost nahradit náhradu nákladů řízení žalovanému tak Ústavní soud zrušil.
Tento případ se nápadně podobá nálezu, jež jsem uvedla v kapitole 3.3. této
práce. I v tomto případě došlo k chybnému rozhodnutí státního orgánu, resp.
k chybnému vyznačení doložky právní moci. Tento nález zde uvádím především
proto, že s jeho závěry nesouhlasím a chci na něm ukázat, kam může diskreční
pravomoc ohledně posouzení důvodů zvláštního zřetele hodných vést. I v tomto
případě, podobně jako v nálezu uvedeném v kapitole 3.3. této práce, se
domnívám, že situaci chybného rozhodnutí státního orgánu nelze řešit
„přehazováním“ povinnosti hradit náklady řízení z jednoho účastníka na
druhého. Dle mého názoru ústavní stížností napadené rozhodnutí správně
přiznalo náhradu nákladů řízení žalovanému, neboť žalobkyně byla ve věci
neúspěšnou. Neúspěch žalobkyně způsobilo nesprávné rozhodnutí státního
orgánu. Dle mého názoru by se žalobkyně měla domáhat náhrady škody právě
na tomto orgánu (viz zákon ZoOŠ – viz kapitola 3.3. práce). Nebylo by
spravedlivé, aby v důsledku této chyby státního orgánu byl povinností k náhradě
nákladů řízení potrestán žalovaný, ani aby škoda vznikla žalobkyni
i žalovanému v případě nepřiznání náhrady nákladů žádnému z účastníků.
___________________
54. Nález Ústavního soudu ve věci sp.zn. IV ÚS 129/06, ze dne 4.1.2007, ASPI – Původní nebo
upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD 34658CZ

64

Náhradu nákladů řízení nelze směšovat s uplatněním náhrady škody proti orgánu
veřejné moci a chybu orgánu veřejné moci retušovat podobným rozhodnutím
o náhradě nákladů řízení, jež dle mého názoru nemá opodstatnění v zákonném
textu. Ústavní soud přitom v již jednou citovaném nálezu konstatoval, že
„…ustanovení § 150 o.s.ř. má sloužit k odstranění nepřiměřené tvrdosti, tedy
jinými slovy k dosažení spravedlnosti pro účastníky řízení.“
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Právě v chápání

spravedlnosti v této věci se s Ústavním soudem neshoduji. Přestože Ústavní
soud velmi často apeluje na užití § 150 OSŘ pouze v odůvodněných případech,
přičemž zdůrazňuje, že rozhodnutí o náhradě nákladů řízení má být zřejmým
a logickým ukončením celého soudního řízení, domnívám se, že § 150 OSŘ
dává soudům poměrně rozsáhlou diskreční pravomoc, která, byť by měla vést
k dosažení spravedlnosti, může mnohdy svádět k velmi rozmanitým těžko
přezkoumatelným rozhodnutím. Tím v žádném případě nechci říci, že by toto
ustanovení mělo ze zákonného textu zmizet, ale spíše apelovat na jednotnou
soudní judikaturu, která by měla jednoznačně případy „zvláštního zřetele
hodné“

„definovat“

tak,

aby

„ve

jménu

spravedlnosti“

nedocházelo

k rozhodnutím s prvky libovůle.

5.5. Řízení nesporné
Problematika nákladů řízení v případě řízení nesporného je od úpravy
nákladů klasického řízení sporného značně odlišná. Především v případě řízení
nesporného nelze mluvit o úspěchu ve věci jedné či druhé strany řízení. Mezi
stranami řízení zpravidla není spor, i když ke kontroverzím mezi účastníky
bezpochyby dojít může. Cílem nesporného řízení je působit preventivně, tato
rozhodnutí také mají zpravidla konstitutivní povahu. Zastoupení právním
zástupcem není tak časté a ani se zpravidla neprovádí tak rozsáhlé dokazování
jako v řízeních sporných. Převážná většina nesporných řízení je také osvobozena
od soudních poplatků. Náklady, které v průběhu těchto řízení vznikají, jsou
zpravidla výrazně nižší.
___________________
53. Nález Ústavního soudu ve věci sp.zn. I. ÚS 191/06, ze dne 13.9.2006, ASPI – Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD34596CZ
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Přes shora uvedené odlišnosti řízení sporného a nesporného je právní
úprava nákladů řízení v hlavě třetí OSŘ pojata obecně, tj. platí jak pro řízení
sporná tak pro nesporná. Vzhledem k zvláštní povaze řízení nesporného jsou
však stanoveny výjimky, které se týkají zvláště úpravy náhrady nákladů řízení.
Pro otázku placení nákladů řízení naopak platí stejná zásada, jako v případě
řízení sporných, tj. zásada zájmová.

Otázku náhrady nákladů řízení upravuje § 146 odst. 1 písm. a) OSŘ,
který obecně stanoví, že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů
řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení mohlo být zahájeno i bez návrhu“. Pro
toto pravidlo však OSŘ stanoví výjimku, kdy stanoví, že náhrada nákladů řízení
se přizná i v těchto případech, „odůvodňují-li to okolnosti případu“.

Možnost zahájení řízení i bez návrhu účastníků je dána právě a jen
v případě řízení nesporných. Jsou to tedy nesporná řízení, u nichž je z povahy
věci vyloučeno rozhodovat o náhradě nákladů řízení dle jejich výsledku a pro
něž platí úprava OSŘ dle § 146 odst. 1 písm. a). Výjimku představují řízení
o neplatnost manželství a řízení o určení, zda tu manželství je či není. Tato
řízení lze také zahájit i bez návrhu, ale v těchto dvou případech (navíc ještě
v případě řízení o rozvod manželství) platí zvláštní ustanovení § 144 OSŘ.
Ustanovení § 144 OSŘ stanoví, že v těchto řízeních účastníci nemají právo na
náhradu nákladů řízení, ledaže ji soud přizná, odůvodňují-li to okolnosti případu
nebo poměry účastníků.

Pro výjimečnou možnost přiznání náhrady nákladů řízení v řízeních
nesporných a v řízeních dle § 144 OSŘ stanoví OSŘ podmínku „odůvodňují-li
přiznání náhrady okolnosti případu“, příp. „poměry účastníku“ (v řízení dle
ustanovení § 144 OSŘ). Vzhledem k tomu, že soud musí vždy vážit, zda jde
o případ, v němž je namístě výrok o povinnosti k náhradě nákladů řízení, je
nezbytné, aby soud výrok o náhradě nákladů řízení vždy učinil, byť jeho
obsahem bude, že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“.
Důvodem je, aby účastník řízení co do nákladového výroku mohl podat odvolání,
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neb toto nelze podat pouze do odůvodnění rozhodnutí. Nutno ještě zdůraznit, že
výraz „okolnosti případu“ (stejně tak „poměry účastníků“) je velmi obecný
a dává soudu širokou možnost uvážení.

V případě řízení nesporných nutno mimo obecné úpravy nákladů řízení
v rámci hlavy třetí OSŘ zohlednit též úpravu nacházejících se v rámci zvláštních
ustanovení konkrétních nesporných řízení.

Takové ustanovení obsahuje např. § 185c v případě řízení o úschovách,
jež stanoví, že soud může uložit složiteli povinnost složit přiměřenou zálohu na
náklady úschovy. Nesložení této zálohy vede k zamítnutí úschovy.

Dalším speciálním ustanovením týkajícím se nákladů řízení nesporných
je § 191 OSŘ, upravující řízení o způsobilosti k právním úkonům. Ustanovení
§ 191 OSŘ stanoví, že „náklady řízení platí stát“ , přičemž náhradu nákladů
státu přizná soud pouze v případě, že to lze po účastníku, o jehož způsobilost šlo,
spravedlivě žádat. Z výrazu „spravedlivě žádat“ lze jen dovozovat, že soud bude
zkoumat zejména majetkové poměry účastníka, příp. okolnosti případu.
O nutnosti nákladového výroku pak platí totéž, co uvedeno výše, tj. je nezbytné,
aby ho rozhodnutí obsahovalo. Náklady právního zastoupení platí stát pouze
v případech, jde-li o zastoupení dle § 30 odst. 2 OSŘ. Ustanovení § 191 odst. 2
dále stanoví, že „kdo podá zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení
způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému,
jeho zástupci a státu řízením vznikly.“ Zákon v tomto případě mluví nikoliv
o náhradě nákladů řízení, ale o „újmě“, což je pojem nepochybně širší, jež může
zahrnovat i např. vzniklou škodu či i nemajetkovou újmu, která právě v těchto
případech návrhů na zbavení způsobilosti k právním úkonům je snadno
představitelná.

Již stručnější úpravu obsahuje ustanovení § 191g OSŘ pro řízení
o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotní péče, jež pouze
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stanoví, že „náklady řízení platí stát, neplatí však náklady právního zastoupení,
s výjimkou případů uvedených v § 30 odst. 2“.

O možnosti užití § 147 i v případě řízení nesporných jsem se již zmínila
v kapitole 3.3. této práce.

6. Rozhodnutí o nákladech řízení
6.1. Právní povaha rozhodnutí o nákladech řízení
Ohledně charakteru, resp. právní povahy nároku na náhradu nákladů
řízení se vedou četné odborné diskuse. Povaha nároku je nepochybně rozdílná
v případě náhrady nákladů řízení sporného a v případě náhrady nákladů řízení
nesporného, kdy ovšem přiznání náhrady bude zcela ojedinělé (viz výše).
Zatímco v případě řízení sporného lze náklady řízení považovat za náklady
spojené s uplatněním pohledávky ve smyslu ustanovení § 121 odst. 3 OZ, nelze
tak již označit náklady řízení nesporného. Náklady nesporného řízení nelze
spojit s pohledávkou, chybí zde protiprávní úkon, i jakákoliv jiná hmotněprávní
podstata nároku. Ze shora uvedeného tak lze pomyslně označit povahu nároku
na náhradu nákladů řízení sporného za hmotněprávní, zatímco v případě řízení
nesporného za procesněprávní. Uvedené členění je však pouze přibližné
a rozhodně nelze nijak paušalizovat, neboť výrok soudu o náhradě nákladů
řízení může vycházet též z ustanovení § 147 OSŘ, a to jak v řízení sporném, tak
i v nesporném. Ustanovení § 147 OSŘ přitom lze označit „za majetkovou sankci
hmotněprávní povahy“.55 Shora naznačené členění přitom nezpochybňuje názor
uvedený v komentovaném znění OSŘ, jež k ustanovení § 151 OSŘ uvádí „nárok
na náhradu nákladů má základ v procesním právu a vzniká až na základě
pravomocného rozhodnutí soudu“. 56
___________________
55. http://www.akchalupa.cz/clanky/2000_3.htm
56. Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M: Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání, C.H. BECK,
1997, s. 378
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O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhoduje soud bez návrhu, toto
pravidlo stanoví ustanovení § 151 odst. 1 OSŘ. Lze tak dovozovat, že soud
rozhoduje o náhradě nákladů řízení z úřední povinnosti. O náhradě nákladů
řízení přitom může soud rozhodnout samostatným usnesením nebo, a to
zpravidla,

rozhodnutím, jímž se řízení u něj končí. Výši nákladů určuje

předseda senátu vždy až v písemném vyhotovení rozhodnutí. „V částečném nebo
mezitímním rozsudku se o náhradě nákladů řízení nerozhoduje, ve výroku
takového rozsudku je však třeba uvést, že o náhradě nákladů řízení bude
rozhodnuto v rozsudku konečném.“ 57

6.2. Výrok o nákladech řízení jako součást rozhodnutí,
jímž se řízení u soudu končí
Výrok o náhradě nákladů řízení je zpravidla součástí rozhodnutí ve věci
a je tak „jedním z výroků obsažených ve výrokové části meritorního
rozhodnutí.“58 Tímto rozhodnutím může být jak rozsudek, popř. platební rozkaz,
tak i usnesení, jímž se řízení končí. Skutečnost, že rozhodnutí o nákladech řízení
je zpravidla součástí konečného rozhodnutí, je dána tím, že až v tuto chvíli může
soud uvažovat o úspěchu a neúspěchu ve věci, až v tuto chvíli může odůvodnit
okolnosti zvláštního zřetele hodné, zhodnotit průběh řízení a konečně až v této
fázi jsou mu zpravidla náklady řízení, resp. jejich výše, známy. Rozhodnutí,
jímž se řízení končí, však obsahuje výrok o náhradě nákladů řízení i v případech,
kdy o některých nákladech bylo rozhodnuto, již v průběhu řízení samostatným
usnesením (viz bod 6.4. této práce). O nákladech řízení totiž musí být
rozhodnuto komplexně, tedy o všech nákladech, jež v řízení od jeho začátku až
po jeho konec vznikly. Nutno ještě podotknout, že výrok o náhradě nákladů
řízení musí obsahovat každé konečné rozhodnutí, a to i v případech řízení
nesporných, resp. v řízeních, která mohla být zahájena i bez návrhu nebo která
sice lze zahájit na návrh, ale v nichž nelze dobře hovořit o úspěchu či neúspěchu,
___________________
57. Schelleová, I.: Náklady civilního soudního řízení, ObP. – Obchodní právo, 7/1997, s 34
58. viz blíže Winterová, A. a kol: Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání, doplněné o
předpisy evropského práva. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 349
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tj. v řízeních v nichž se náhrada nákladů řídí ustanovení § 146 odst. 1 písm. a)
neboť i v těchto řízeních může soud „odůvodňují-li to okolnosti případu“,
výjimečně náhradu nákladů řízení přiznat. Snad jediným představitelným
případem, kdy by o náhradě nákladů řízení nemuselo být rozhodnuto by byla
situace, kdy by v řízení (v předchozí větě popsaném) vystupoval pouze jeden
jeho účastník.

6.3. Rozhodnutí o nákladech řízení samostatným
usnesením
Během řízení, příp. i na jeho konci, mohou nastat situace, které soud
vedou k tomu, že o nákladech řízení rozhodne samostatným usnesením, tj. buď
již v průběhu řízení nebo na jeho konci, např. v případě velmi složitého výpočtu
nákladů či v případě, že při vydání konečného rozhodnutí není konkrétní výše
nákladů řízení soudu známa. Možnost rozhodnout pouze o náhradě nákladů
řízení, „co do základu“ je dána ustanovením § 155. Soud má dále možnost dle
ustanovení § 151 odst. 3 „určit výši nákladů až v písemném vyhotovení
rozhodnutí“, tj. nemusí ji nutně uvést při vyhlášení rozhodnutí. V průběhu řízení
rozhoduje soud o nákladech řízení samostatným usnesením zpravidla v případě
separovaných nákladů, tj. nákladů dle ustanovení § 147 a § 148 odst.2 OSŘ (viz
kapitola 3.3. této práce), dále lze o tomto postupu soudu uvažovat v případech,
kdy řízení v jeho průběhu končí pouze pro některého z jeho účastníků, např.
v případě připuštění záměny účastníků (v tomto případě však zřejmě nepůjde
o samostatné usnesení, ale o usnesení, jímž se záměna připouští, jež bude
současně obsahovat výrok o náhradě nákladů). Dle mého názoru by bylo vhodné
rozhodnutí o náhradě nákladů, již v průběhu řízení i v případech, kdy soud
zastaví řízení na základě částečného zpětvzetí žaloby. V případě, že je řízení
zastaveno, rozhoduje soud o náhradě nákladů řízení dle ustanovení § 146 odst. 2
OSŘ, tedy dle jiného režimu, než o ostatních nákladech řízení. Domnívám se, že
v případě, že v průběhu řízení je část řízení zastavena, bylo by pro účastníky
řízení mnohem přehlednější, kdyby usnesení o zastavení již samo obsahovalo
výrok o náhradě nákladů, vypočtených z částky, jíž se zastavení týká (viz úvahy
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v kapitole 5.2.3. této práce). Zatím jsem se však s takovým postupem nesetkala,
patrně i proto, že by se dal považovat za v rozporu s ustanovení § 151 odst. 1
OSŘ. Běžnou praxí je opačný postup, tj. soud řízení v jeho průběhu po
částečném zpětvzetí zastaví, ale o nákladech řízení rozhodne až konečným
rozhodnutím (tento způsob však vede k řadě problému v souvislosti s užitím
§ 16 paušální vyhl. a tzv. bagatelním sporům), příp. o zpětvzetí a částečném
zastavení rozhodne soud nikoliv v průběhu řízení, ale až v konečném rozhodnutí
(tento způsob má své výhody z hlediska problematiky bagatelních sporů – viz
kapitola 7.2. této práce, ale i užití § 16 paušální vyhl.).

6.4. Vykonatelnost rozhodnutí o nákladech řízení
Jak již bylo řečeno, výrok o náhradě nákladů řízení může být součástí, jak
rozsudku tak i usnesení, kterým se řízení u soudu končí, příp. může být
o nákladech řízení rozhodnuto samostatným usnesením. Pro účastníky je
zejména důležité, kdy se toto rozhodnutí stane vykonatelným, tj. kdy lze
povinnost zaplatit náklady řízení vynutit proti vůli povinného účastníka.
Ustanovení § 151 odst. 4. OSŘ stanoví, že „I když bylo o náhradě nákladů řízení
rozhodnuto samostatným usnesením, běží lhůta k plnění vždy až od právní moci
rozhodnutí, jímž byl náhrada nákladů řízení přiznána“. Toto ustanovení je velmi
důležité, protože kdybychom vycházeli z obecné úpravy vykonatelnosti
rozhodnutí, museli bychom, rozlišovat mezi právní úpravou vykonatelnosti
usnesení a rozsudků. Rozsudky jsou totiž vykonatelné (ukládají-li povinnost
k plnění) dnem, kdy uplyne lhůta k plnění. Lhůta k plnění však zásadně běží od
právní moci rozsudku (nejde-li o rozsudek předběžně vykonatelný). V případě
usnesení však lhůta k plnění počíná běžet od doručení usnesení, přičemž
rozhodnutí je vykonatelné uplynutím lhůty k plnění. Ustanovení § 151 odst. 4
však říká, že v případě, že o nákladech řízení je rozhodnuto usnesením, běží
lhůta k plnění až od právní moci rozhodnutí. Ustanovení § 151 odst. 2 OSŘ je
tak lex specialis k ustanovení § 171 OSŘ, jež stanoví obecně vykonatelnost
usnesení a v podstatě usnesení o nákladech řízení podřazuje režimu nabývání
vykonatelnosti, jež platí pro rozsudky.
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7. Opravné prostředky proti rozhodnutí
o nákladech řízení
Odvolání, jakožto řádný opravný prostředek lze podat proti rozhodnutí
soudu prvního stupně. Odvolat se lze jak proti rozsudku, tak i proti usnesení.
Odvolatel však může odvoláním napadnout i pouze některý z výroků rozhodnutí,
např. i výrok o náhradě nákladů řízení.

7.1. Odvolání do výroku o nákladech řízení
Odvolání do výroku o náhradě nákladů řízení musí splňovat veškeré
náležitosti stanovené zákonem pro odvolání jako takové, tj. náležitosti stanovené
v § 205 OSŘ. Pokud odvolání směřuje pouze proti výroku o nákladech řízení,
není tímto odvoláním dotčena právní moc ostatních výroků. V této souvislosti se
tak mluví o tzv. oddělené právní moci. Formulace odvolání proti výroku
o náhradě nákladů řízení může být poměrně složitou. Výroky o náhradě nákladů
řízení totiž často závisí na úvaze soudu. Soud mnohdy zkoumá, zda jsou
v případě dány důvody „zvláštního zřetele hodné“ pro užití § 150 OSŘ, zkoumá
zda „neodůvodňují okolnosti případu“ výpočet výše náhrady dle advokátního
tarifu místo paušální vyhlášky v souladu s ustanovením § 151 odst. 2 OSŘ.
Okolnosti případu zkoumá soud i v řízení, jež mohou být zahájena i bez návrhu.
I v případě plného úspěchu ve věci musí soud zkoumat, zda zde nejsou důvody
pro postup dle § 143, tedy zda „žalovaný nezavdal příčinu“, a proto zda není
splněna podmínka, aby náhrada byla přisouzena neúspěšnému účastníku. Mohla
bych dále pokračovat, ale myslím, že rozsah soudního uvážení již vyplývá
z příslušných kapitol této práce, věnujících se možným výsledkům řízení
a souvisejícím rozhodnutím o náhradě nákladů. Z uvedeného tak vyplývá, že
i odvolání se do výroku o náhradě nákladů bude ve většině případech polemikou
s relativně volnou úvahou soudu. Soud však ani v případech diskrečních
oprávnění nesmí své závěry vyvozovat libovolně, ale právě v těchto věcech musí
dbát řádného odůvodnění své úvahy, neb bez řádného odůvodnění není jeho
výrok přezkoumatelný. Ústavní soud již několikrát apeloval na obecné soudy,
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aby svá rozhodnutí o náhradě nákladů řízení právě z tohoto důvodu řádně
odůvodnily tak, aby jejich rozhodnutí nemohla být označena za libovolná
a nepřezkoumatelná, např. „Pouhý formální odkaz na příslušné ustanovení
zákona bez objasnění závěru, ke kterému soud dospěl, není dostačující.“
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7.2. Problematika bagatelních sporů v souvislosti s výší
nákladů řízení
Již v kapitole 5.2.3. této práce jsem naznačila problematiku, která souvisí
s nemožností odvolání proti rozsudkům, jimiž bylo rozhodnuto o plnění
nepřevyšujícím částku 2.000,- Kč. Z hlediska nákladů řízení je totiž tato
problematika více než zajímavá.

V případě žalované částky 2.000,- Kč totiž náklady řízení mohou
dosahovat poměrně vysokých částek, budeme-li uvažovat běžný příklad, tj.
přibližný výpočet pro žalovanou částku 2.000,- Kč dle paušální vyhlášky
a advokátního tarifu, tj. odměna advokáta, 2 x režijní paušál, soudní poplatek,
DPH, představují náklady řízení cca částku 12.024,- Kč. Je otázkou zda
zákonodárce při formulaci předmětného ustanovení OSŘ týkajícího se
nepřípustnosti odvolání, počítal i s tím, že tak zamezuje odvolání de facto do
sporů ohledně částky 14.000,- Kč (součet 2.000,- Kč + nákladů řízení, pokud
tedy účastník využije právního zastoupení). Při současné výši životního minima
tak jde o částku více než čtyřnásobnou. Přesto občanský soudní řád nemá
ustanovení, ze kterého by vyplývala možnost přezkoumání alespoň nákladových
výroků v tzv. bagatelních sporech.

Nemohu se smířit s tím, že právě v těchto případech, je zásada
dvojinstančnosti řízení prolomena. Obecně se domnívám, že právo musí platit
vždy, tedy i v případě nízkých částek, neboť pokud smyslem zásady
___________________
59. Nález Ústavního soudu ve věci sp.zn. II. ÚS 444/01, ze dne 30.10.2001, ASPI - Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD32379CZ
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dovjinstančnosti řízení je dosažení spravedlivého rozhodnutí, pak vyloučením
této zásady de facto spravedlnost rozhodnutí riskujeme. Nesouhlasím proto
s absolutním vyloučením odvolání v bagatelních sporech. V souvislosti
s náklady řízení

mi

však dopady vynětí určitých sporů ze zásady

dvojinstančnosti řízení přijde jako nepochybný zásah do práva na spravedlivý
proces. Když se lze práva na přezkum soudního rozhodnutí domoci v případě
částky 2001,- Kč, nevidím důvod, proč totéž není možné v případě částky
1.999,- Kč. Jak by měla být určena hranice Proč jí je částka 2.000,- Kč? Částka
„bagatelní“ pro jednoho nemusí být „bagatelní“ pro druhého.

O spornosti předmětného ustanovení OSŘ svědčí i poměrně četné ústavní
stížnosti s návrhy na zrušení ustanovení § 202 odst. 2 OSŘ. Ústavní soud však
bohužel vždy jen konstatuje, že „z ústavněprávního hlediska není soudní řízení
povinně dvoustupňové, s výjimkou věcí trestních, u kterých tento požadavek
vyplývá z čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod. Jednostupňové soudnictví, zejména pak ve věcech objektivně
bagatelního významu, tedy nikterak nevybočuje z ústavních mezí.“ 60

Ustanovení § 202 odst. 2 OSŘ je dále velmi matoucí i z toho pohledu, že
nepřípustnost odvolání v případech bagatelních sporů je omezena pouze na
rozsudky. Je tak otázkou, zda vykládat toto ustanovení tak, že se netýká
usnesení, jimiž je rozhodnuto o peněžitém plnění. V takovém případě by tak
účastníci měli velký zájem na tom, aby soud rozhodl o nákladech řízení
usnesením, aby se tak toto rozhodnutí „nedostalo“ pod režim tzv. bagatelních
sporů a nestalo se tak nepřezkoumatelným. Takový případ by nastal např.
v případě, kdy by řízení bylo ohledně celé částky zastaveno a usnesením
o zastavením by bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Naopak v této souvislosti
upozorňuji na skutečnost, že v případě rozhodnutí soudu o nákladech řízení
samostatným usnesením se toto užít nedá, neb v těchto případech je možné se do
samostatného usnesení o nákladech řízení odvolat pouze co do výše náhrady,
___________________
60. Usnesení Ústavního soudu ve věci sp.zn. IV. ÚS 101/01 ze dne 18.6.2001, ASPI – Sbírka nálezů
a usnesení. Ústavního soudu, ASPI ID: JUD 32316CZ
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nikoliv do jejího základu (o něm totiž rozhodl soud rozsudkem, resp. konečným
rozhodnutím).
V souvislosti s touto problematikou však nutno zmínit ještě jeden
problém, jež může nastat a jež souvisí s náklady řízení v případě změny
předmětu řízení. Tento problémy byl již nastíněn v kapitole 5.2.3. této práce.
V zásadě jde o situace, kdy v průběhu řízení dojde k změně jeho předmětu
zpětvzetím části žaloby. V případech, kdy soud o zpětvzetí a zastavení řízení
rozhodne usnesením již v průběhu sporu, rozsudek bude obsahovat ve svém
výroku pouze částku na níž se předmět řízení snížil. Uveďme si pro názornost
příklad: spor je veden o částku 100.000,- Kč, ve věci proběhne rozsáhlé
dokazování, v průběhu řízení si však žalobce uvědomí, že neunese důkazní
břemeno a tak raději vezme žalobu co do částky 98.000,- Kč zpět. Soud
usnesením řízení co do této částky zastaví a dále se věc vede pouze o částku
2.000,- Kč. Soud bude ve výroku odsuzujícího rozsudku tak již pouze
konstatovat, že žalobce, příp. žalovaný zaplatí částku 2.000,- Kč a rozhodne
o náhradě nákladů řízení. O nákladech řízení tak soud rozhodne až konečným
rozsudkem. Otázkou je, z jaké částky určit sazbu pro výpočet odměny, má to být
částka 100.000,- Kč o níž se převážná část řízení vedla, nebo částka 2000,- Kč
jež je výroku rozsudku. Při striktním výkladu paušální vyhlášky (jejím § 16) by
jím měla být částka 2.000,- Kč, otázkou je zda, v tomto případě z důvodu
provedeného rozsáhlého dokazovaní nejde o situaci, jež předvídá ustanovení
§ 151 odst. 2 OSŘ, tedy zda „okolnosti případu neodůvodňují“ výpočet odměny
dle advokátního tarifu, tedy z částky v době započetí úkonu právní služby.
V praxi jsem se však mnohdy setkala i s takovým postupem, že soud jednoduše
přiznal náhradu vypočtenou z původně žalované částky, tj. v našem případě
z částky 100.0000,- Kč, byť rozsudek se týkal částky nižší v důsledku zpětvzetí
aniž by tento svůj postup blíže zdůvodňoval. Určitý náznak zdůvodnění daného
postupu byl též nastíněn v kapitole 5.2.3. této práce. Vrátím-li se k problému
bagatelních sporů je nepochybné, k čemu spěji. Výrok soudu v daném případě
bude v konečném rozsudku obsahovat částku 2.000,- Kč, tudíž proti rozsudku
(tedy ani žádné jeho části) nebude možné podat odvolání. Paradoxní toto bude
právě v situaci, kdy, jak naznačeno, se rozsudek bude týkat povinnosti
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k zaplacení nákladů řízení z částky nepoměrně vyšší (z částky 100.000,- Kč - ať
už z důvodu velmi extenzivního výkladu § 16 paušální vyhlášky či z důvodů
aplikace ustanovení § 151 OSŘ), a tedy i částka představující náklady řízení
bude částku 2.000,- Kč, kterou uvádí § 202 odst. 2 OSŘ jako bagatelní značně
převyšovat. Vzhledem k tomu, že proti takovému rozhodnutí ovšem není možné
odvolání, nemá účastník řízení žádnou možnost obrany. V úvahu přichází pouze
ústavní stížnost. Vzhledem ke shora nastíněnému postoji Ústavního soud však
nezbývá než doufat, že by taková ústavní stížnost Ústavní soud přesvědčila.
Domnívám se, že zde již nelze než konstatovat zásah do základních lidských
práv a svobod, konkrétně do práv na spravedlivý proces. Jelikož se mi vynětí
možnosti podání opravného prostředku obecně jeví jako nespravedlivé, de lege
ferenda by tak, dle mého názoru, mělo být ustanovení § 202 odst. 2 OSŘ
zrušeno úplně, příp. pokud zákonodárce trvá na vynětí bagatelních sporů ze
zásady dvojinstačnosti řízení, formulováno tak, že „odvolání není přípustné
v případech, kdy řízení bylo zahájeno pro částku nepřevyšující 2.000,- Kč
a současně bylo rozhodnuto o plnění, jež nepřevyšuje částku 2.000,- Kč“, příp.
lépe tak, že „odvolání není přípustné, pokud bylo rozhodnuto o plnění, jež
nepřevyšuje částku 2.000,- Kč, přičemž toto ustanovení (tedy tento odstavec) se
nevztahuje na odvolání pouze do výroku o nákladech řízení“.

7.3. Mimořádné opravné prostředky pouze do výroku
o nákladech řízení
Název této kapitoly zní možná trochu zvláštně, neb proti samotnému
výroku o nákladech řízení zpravidla není možná obrana skrze mimořádné
opravné prostředky, přesto tento název uvádím, neb se v následujícím textu chci
zabývat právě tím, zda „je to tak správně“. Důvod nemožnosti podání
mimořádných opravných prostředků do výroků o nákladech řízení je ideově
zřejmě dán tím, že nákladové výroky bývají obecně vnímány „jako méně
důležité“. Můj nesouhlas s tímto tvrzení myslím vyplývá z celého kontextu této
práce.
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Výrok soudu o náhradě nákladů řízení nelze považovat za „výrok ve věci
samé“, náklady řízení nejsou předmětem řízení, ale spíše jeho nezbytnou
součástí. Tyto skutečnosti pak mají zásadní vliv na možnost a nemožnost užití
mimořádných opravných prostředků proti těmto výrokům Nemožnost užití
mimořádných opravných prostředků explicitně vyplývá z ustanovení § 230 odst.
1 písm. b) OSŘ, jež se týká nemožnosti podat žalobu pro zmatečnost a žalobu na
obnovu řízení a implicitně z ustanovení § 236 až § 239 OSŘ, jež váže možnost
podat proti rozhodnutí dovolání zpravidla na rozhodnutí „ve věci samé“. Lze
tak připustit, že proti některým výrokům o nákladech řízení by bylo dovolání
přípustné, ale to pouze v těch případech, kdy podmínky možnosti dovolání podat
nejsou

vázány

na

rozhodnutí

„ve

věci

samé“.

Na

samostatnou

nepřezkoumatelnost většiny nákladových výroků skrze mimořádné opravně
prostředky byl několikráte upozorněn i Ústavní soud. Ten však konstatoval:
„Občanský soudní řád důsledně rozlišuje pojmy „věc sama“, jíž v podstatě
rozumí nárok, který byl předmětem řízení, a jeho příslušenství, a „náklady
řízení“, kterými rozumí náklady účastníků, jiných osob zúčastněných na řízení,
příp. státu, jejichž vynaložení je spojeno s řízením o věci samé. Jedná se tak
o dva zcela odlišené instituty s odlišným právním režimem, které nelze vzájemně
zaměňovat, a to ani s ohledem na dispozice s návrhem a tomu adekvátní postup
soudu.“
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Ústavní soud ústavní stížnost, na jejímž základě vydal rozhodnutí,

z něhož jsem právě citovala, správně zamítl, neboť k porušení ústavního práva
skutečně nedošlo a stěžovatel s v podstatě po Ústavním soudu domáhal
pozitivně právní úpravy. Stěžovatel totiž požadoval zrušení § 237 OSŘ ve
stávajícím znění tak, aby vyplývala přípustnost dovolání vůči rozhodnutím
o nákladech řízení tam, kde toto rozhodnutí není závislé na způsobu rozhodnutí
ve věci samé, tj. v případech rozhodování o nákladech řízení dle ustanovení
§ 146 OSŘ. Byť předmětná ústavní stížnost byla skutečně, dle mého názoru,
nedůvodná a k zamítnutí skutečně dojít mělo, domnívám se, že stěžovatel
upozornil na podstatný nedostatek platné právní úpravy a jeho úvahy de lege

___________________
61. Usnesení Ústavního soudu ve věci sp.zn. IV. ÚS 37/02 ze dne 31.1.2002, ASPI – Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, ASPI ID: JUD32670CZ
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ferenda, tj. zavedení do právního řádu možnosti podat dovolání do nákladových
výroků nezávislých na věci samé, byly přinejmenším zajímavé.

8. Náklady řízení o opravných prostředcích
Jak již bylo shora naznačeno, i při sebedokonalejších procesních
pravidlech nelze vyloučit, že řízení před soudem prvého stupně bude postiženo
vadami. Pokud tyto vady mohly způsobit rozhodnutí věcně nesprávné, je nutné
je napravit. Cílem opravných řízení je tak dospět k věcně správnému
a spravedlivému rozhodnutí, pokud se tak nestalo již v řízení, jež je opravným
prostředkem napadáno. V souvislosti s tématem mé práce je důležitou otázka,
co s náklady, které podáním opravného prostředku dále vzniknou. Právní úprava
nákladů řízení o opravných prostředcích je obsažena v rámci úpravy
jednotlivých opravných prostředků a vychází ze zásady, že obecná úprava
nákladů řízení platí přiměřeně i pro řízení o opravných prostředcích.
Z praktického hlediska je pak důležitou otázka, který soud o nákladech rozhodne.

8.1. Náklady odvolacího řízení
Právní úprava nákladů odvolacího řízení je upravena § 224 OSŘ, jež
stanoví, že právní úprava „o nákladech řízení před soudem prvního stupně platí
přiměřeně i pro řízení odvolací“. Pokud by odvolací soud rozhodnutí soudu
prvního stupně měnil, logicky i rozhodne o náhradě nákladů řízení u soudu
prvního stupně (viz ustanovení § 224 odst. 2). V případě, že by rozhodnutí
soudu prvního stupně odvolací soud potvrdil, rozhodoval by pouze o nákladech
svých, resp. nákladech odvolacího řízení. V případech, kde by soud odvolací věc
vracel soudu prvého stupně, rozhodne o náhradě nákladů řízení soud prvního
stupně, a to včetně těch nákladů, jež účastníkům vznikly v souvislosti s řízením
o odvolání. Z nastíněné právní úpravy tak lze vypozorovat, že odvolací soud
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rozhoduje o svých nákladech sám zpravidla jen tehdy, pokud se řízení
rozhodnutím o odvolání končí, resp. odvolací soud napadené rozhodnutí mění
nebo potvrzuje. Ve všech ostatních případech o nákladech řízení včetně řízení
odvolacího rozhoduje soud prvého stupně, příp. soud věcně příslušný, jemuž
byla věc odvolacím soudem postoupena.

8.2. Náklady řízení o žalobě na obnovu řízení a o žalobě
pro zmatečnost
Právní úprava nákladů řízení o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro
zmatečnost je upravena v ustanovení § 235i OSŘ. V případě, že soud rozhodne
o povolení obnovy řízení, příp. o zrušení rozhodnutí na základě žaloby pro
zmatečnost, věc bude znovu projednána. Výsledkem může být nové rozhodnutí.
Dle ustanovení § 235i odst. 1 „v novém rozhodnutí o věci rozhodne soud
o náhradě nákladů původního řízení…“ (tj. řízení napadeného) „…i řízení
o žalobě“ (má se na mysli o žalobě na obnovu řízení příp. žalobě pro
zmatečnost). O nákladech původního řízení však soud rozhoduje pouze
v případě, jestliže rozhodnutí po povolení obnovy nahrazuje původní rozhodnutí.
Zákon předvídá ještě další situaci, a to že soud na základě žaloby pro zmatečnost,
napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví. Tento postup předvídá ustanovení
§ 235e odst. 2. Stane se tak např. v případech, kdy bylo rozhodnuto ve věci,
která nenáleží do pravomoci soudu apod. V takovémto případě rozhodne soud,
který napadené rozhodnutí zrušil, o náhradě nákladů řízení vzniklých
v původním řízení a v řízení o žalobě pro zmatečnost. Po zrušení napadeného
rozhodnutí tu totiž následuje nové řízení.

8.3. Náklady dovolacího řízení
Náhrada nákladů dovolacího řízení je upravena v ustanovení § 243d
odst. 1. I v případě dovolání je logika rozhodnutí soudu o nákladech řízení stejná.
O nákladech rozhoduje zpravidla ten soud, jež ve věci „rozhoduje poslední“, tj.
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pokud dovolací soud zruší rozhodnutí soudu odvolacího, ten rozhodne znovu
o nákladech, které vznikly v původním odvolacím řízení, o nákladech nového
odvolacího řízení, ale i o nákladech před soudem dovolacím. Pokud dovolací
soud zruší rozhodnutí jak soudu odvolacího tak i soudu prvého stupně, rozhodne
soud prvého stupně o nákladech, jak původního řízení před soudem prvého
stupně, tak i nového řízení, o nákladech původního odvolacího řízení a řízení
dovolacího. O náhradě všech těchto nákladů rozhodne soud jediným výrokem.
Dovolací soud tak sám o nákladech řízení bude rozhodovat buď v případě, že
dovolání zamítne a nebo v případě, že zruší rozhodnutí soudů obou stupňů
a řízení zastaví.

9. Náklady výkonu rozhodnutí a exekučního řízení
„Vykonávací řízení sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem
v případě, že nedošlo k dobrovolnému plnění.“
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Vykonávací řízení tak může

a nemusí následovat po řízení nalézacím. Bude záležet na povinném, zda bude
plnit to, co mu bylo pravomocným rozhodnutím uloženo, a na oprávněném, zda
se svých práv bude cestou exekučního, příp. vykonávacího řízení domáhat. Cíle
řízení vykonávacího a exekučního jsou tak totožné, realizace soudem přiznaného
práva, liší se však způsobem provedení. Výkon rozhodnutí je upraven v OSŘ
zatímco exekuční řízení v zákoně č. 120/2001 Sb.63 (dále jen exekuční řád).
Úprava OSŘ se však i na exekuční řízení použije subsidiárně.

Náklady výkonu rozhodnutí upravuje OSŘ v ustanovení § 270 a § 271.
Z této zákonné právní úpravy vyplývá, že nařízený výkon rozhodnutí se vztahuje
i na jeho náklady. Povinnost tyto náklady zaplatit je tak stanovena spolu
s nařízením výkonu rozhodnutí, ovšem bez konkrétní lhůty a výše těchto
nákladů. Právní úprava nákladů výkonu rozhodnutí vychází z předpokladu, že na
___________________
62. viz blíže: Winterová, A. a kol: Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání, doplněné o
předpisy evropského práva. Praha: Linde Praha a.s., 2006, s. 38
63. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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náhradu nákladů má nárok oprávněný, neb jemu bylo právo soudem přiznáno
a on se návrhem na výkon rozhodnutí pouze domáhá jeho realizace. Náklady
platí stát, nicméně soud může oprávněnému uložit, aby na tyto náklady složil
zálohu. Dochází tak k situaci, kdy oprávněný, který by měl být tím, jemuž
náklady výkonu rozhodnutí budou nahrazeny, je nucen na tyto náklady složit
zálohu. Povinnost k složení zálohy nelze uložit pouze tomu oprávněnému,
u něhož jsou dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Ustanovení
§ 270 odst. 4. odkazuje dále na obecnou úpravu náhrady nákladů řízení
v ustanovení § 147 až § 150. Specifická je situace v případě kdy dojde
k zastavení výkonu rozhodnutí. Tuto situaci předvídá ustanovení § 271 OSŘ.
Soud má v těchto případech rozhodnout o nákladech tak, že zohlední ve svém
rozhodování důvod zastavení výkonu rozhodnutí.

Speciální právní úprava nákladů exekuce je obsažena v exekučním řádu,
a to konkrétně v ustanoveních § 87 až § 89. Exekuční řád rozlišuje náklady
exekuce a náklady oprávněného. Mezi náklady exekuce řadí odměnu exekutora,
jeho hotové výdaje (pouze však paušálně určené či účelně vynaložené), náhradu
za ztrátu času, náhradu za doručení písemností, odměnu a náhradu nákladů
správce podniku, příp. též DPH (exekutora či správce podniku, jsou-li plátci).
I exekuční řád vychází z myšlenky, že náklady bude hradit povinný. Povinný má
hradit jednak náklady exekuce a jednak účelně vynaložené náklady k vymožení
nároku oprávněného. Vymožení obou těchto nákladů se děje skrze příkaz
k úhradě nákladů exekuce. Proti tomuto příkazu k úhradě může podat účastník
řízení do 8 dnů od doručení námitky, nevyhoví-li jim exekutor, rozhodne o nich
soud. K významné změně došlo v nedávné době v ustanovení § 89 exekučního
řádu, jež se zabývá zastavením exekučního řízení. Donedávna totiž soud mohl
uložit oprávněnému povinnost nahradit náklady exekuce v případě, že došlo
k jejímu zastavení. Žádné bližší podmínky pro stanovení této povinnosti
exekuční řád neurčoval. Spory ohledně uložení povinnosti oprávněnému
k náhradě nákladů exekuce se většinou týkaly těch případů, kdy exekuce byla
zastavena pro nemajetnost povinného. Oprávnění pochopitelně zpravidla
nesouhlasili s uložením povinnosti tuto náhradu platit. Až do konce roku 2007, tj.
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do účinnosti novely exekučního řádu č. 347/2007 Sb., bylo jednotnou praxí
soudů, že povinnost k náhradě nákladů exekuce v případě jejího zastavení
zpravidla oprávněným neukládaly, příp. oprávnění zpravidla byli úspěšní
v odvoláních proti uložení takové povinnost, zvláště pak v případech, kdy
k zastavení exekuce došlo pro nemajetnost povinného. Judikatura soudů vyšších
stupňů se shodovala na skutečnosti, že „východiskem hlediska rozhodování
o náhradě nákladů exekučního řízení při jeho zastavení je určení a hodnocení
důvodů, pro něž k zastavení exekuce došlo, přičemž nemajetnost povinného mezi
hlediska zkoumání zásadně nepatří“.
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Výjimkou by mohl být snad jen případ,

kdy oprávněný nedbal požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti a návrh na
nařízení exekuce podal, ačkoli mu byly k dispozici poznatky, z nichž se dala
nemajetnost povinného předvídat. Byl-li tak oprávněný v době podání návrhu na
nařízení exekuce v dobré víře, že se exekucí domůže plnění, přiznaného mu
soudním rozhodnutím, náklady exekuce zpravidla nebyl povinen hradit.
Současné znění předmětného ustanovení však zcela mění situaci. Nový § 89
exekučního řádu sice stanoví že „dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady
exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil“, ale druhá věta tohoto
ustanovení dále uvádí a shora naznačený výklad znemožňuje, že „v případě
zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně
vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný“. Oprávněný tak bude k povinnosti
nahradit náklady exekuce v případě jejího zastavení z důvodu nemajetnosti
dlužníka povinen vždy. Obávám se, že současné znění předmětného ustanovení
tak neumožní reflektovat obecně přijímaný názor stvrzený četnou judikaturou,
že takový postup není v souladu s dobrými mravy. Představím-li si nastíněnou
situaci v praxi, vidím oprávněného, jemuž soud přiznal plnění proti povinnému,
jež se ovšem velmi obává domáhat se svého nároku cestou exekuce, neboť
v případě že povinný “bude šikovný“ a majetku se před provedením exekuce
„zbaví“, bude to právě oprávněný, který nejenže nevymůže, co mu po právu
náleží, ale navíc bude povinen k náhradě dalších nákladů tentokrát nákladů

___________________
64. rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec sp. zn.. 30 Co 351/2007 ze
dne 3.9.2007 (nepublikováno)
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exekuce. Nová právní úprava předmětné problematiky tak jistě ulehčila soudním
exekutorům, jež se domohou svých nákladů na oprávněných, ale rozhodně není
spravedlivou ve vztahu k oprávněným. Oprávnění jsou nuceni před každým
návrhem na nařízení exekuce dobře rozmýšlet, zda jim jejich oprávněný výkon
práva stojí za shora nastíněné riziko.
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10. Závěrečné shrnutí
Ve své práci jsem se pokusila nastínit základní problémy aplikace právní
úpravy nákladů řízení. Mým cílem bylo upozornit na nedostatky této právní
úpravy spolu s naznačením možného řešení.

Pokud bych měla nyní shrnout obecný charakter právní úpravy, jež se
nákladů civilního řízení týká, musím ji označit za relativně nepřehlednou, pro
laiky značně nesrozumitelnou, umožňující poměrně vysokou míru uvážení při
rozhodování o náhradě nákladů řízení a v neposlední řadě i obsahující řadu
nedostatků,

kde

ty

nejzávažnější

vidím

v obtížné

přezkoumatelnosti

nákladových výroků.

Problematiku nákladů řízení přitom vnímám jako velmi zajímavou
a významnou, neboť nákladové výroky jsou součástí každého rozhodnutí ve věci,
ale i jiných rozhodnutí, jimiž se řízení u soudů končí. Dotknou se tak téměř
každého, kdo před soudem stane.

Při zkoumání soudní judikatury s náklady řízení související jsem byla
velmi

překvapena

její

nejednotností,

nedostatečným

zdůvodňováním

nákladových výroků a celkovou bagatelizací problému. Nespravedlivý výrok
o nákladech řízení přitom může být vnímán stejně citelně jako nespravedlivé
rozhodnutí ve věci samé. Náklady, jež bývají s konkrétním řízením spojené,
mnohdy dokonce převyšují samotnou spornou pohledávku.

Pokud bych měla shrnout základní diskutabilní otázky či nedostatky
právní úpravy nákladů řízení, rozdělila bych je do několika skupin.

Jednak se jedná o chyby právní úpravy spíše formálního charakteru. Mezi
ně bych řadila nesprávnost odkazů v právních předpisech, která však v našem
právním řádu snad už ani nikoho nepřekvapí (viz např. odkazy na již neexistující
zákon o mzdě, o cestovních náhradách apod.) či určité formulační nepřesnosti,
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resp. přílišnou roztříštěnost pojmů (např. výraz „ztráta na výdělku“ užívaný
JednŘ na rozdíl od § 137 OSŘ, jež mezi náklady řízení řadí „ušlý
výdělek“ přičemž oba předpisy míní nepochybně totéž).

Mezi nedokonalosti formální však již nelze řadit další příklady sporných
momentů právní úpravy nákladů řízení v práci uvedené, jako např. dílčí rozpor
mezi § 31 odst. 2 JednŘ a § 30 odst. 1 JednŘ či zcela nesmyslný požadavek § 30
odst. 2 JednŘ na odsouhlasení možnosti využití vlastního motorového vozidla
účastníkem při cestě k soudnímu jednání soudem před samotnou cestou či, dle
mého názoru, příliš benevolentní ustanovení § 9 odst. 7 SoudP zákona
o soudních poplatcích.

Mnohem významnější problém však činí problematika výkladu „odlišení
režimu rozhodování“ dle ustanovení § 142 OSŘ a dle ustanovení § 146 OSŘ
(v případě zastavení části řízení). Nejednotná soudní judikatura nedává
jednoznačnou odpověď, jak má vypadat rozhodnutí, které o náhradě nákladů
rozhodne podle obou těchto ustanovení zvláště v případech, kdy dle jednoho
z těchto ustanovení přináleží náhrada jednomu z účastníků a dle druhého
druhému. Odlišení režimu tohoto rozhodování nereflektuje ani předpis určující
způsob výpočtu odměny za zastupování účastníka pro účely rozhodování
o náhradě nákladů soudního řízení, tj. paušální vyhláška, resp. konkrétně její
velmi nešťastně formulovaný § 16. De lege ferenda je tak, dle mého názoru,
nutné buď zákonem stanovit způsob rozlišení režimu rozhodování dle shora
zmíněných ustanovení OSŘ, příp. zvážit, zda by nebylo vhodné zastavení řízení
pro zaplacení pohledávky po podání žaloby považovat za úspěch ve věci dle
§ 142. Domnívám se však, že i toto by musel zákon výslovně stanovit, neb
současná litera zákona vyvození podobného závěru, dle mého názoru,
nepřipouští. Jak ze shora uvedeného vyplývá, nejen v této souvislosti je rovněž
nutné korigovat ustanovení § 16 paušální vyhlášky. Nástin možného řešení byl
již naznačen v textu práce. De lege ferenda bych doporučovala upravit § 16
paušální vyhlášky tak, že pro určení sazeb odměn „je rozhodný stav v době
zahájení řízení“, přip. a možná lépe tak, že pro určení sazeb odměn „je rozhodná
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nejvyšší částka, o níž se vedlo řízení“. Tato druhá formulace se mi jeví
praktičtější, zvláště pak s ohledem na možné dispozice s řízením. Reflektuje
totiž jak možnost zpětvzetí žaloby, tak i její rozšíření.

Problémem rovněž velmi závažným, v souvislosti se zastavením části
řízení, je rovněž nemožnost odvolání proti rozsudkům ve věcech tzv.
bagatelních. Nákladové výroky totiž z této zákonem dané nemožnosti podání
odvolání nejsou vyňaty, což může vést k závažným dopadům, o nichž jsem se
detailně zmiňovala v textu práce. Jelikož se mi vynětí možnosti podání
opravného prostředku obecně jeví jako nespravedlivé, de lege ferenda by tak,
dle mého názoru, mělo být ustanovení § 202 odst. 2 OSŘ zrušeno úplně, příp.
pokud zákonodárce trvá na vynětí bagatelních sporů ze zásady dvojinstačnosti
řízení, formulováno tak, že „odvolání není přípustné v případech, kdy řízení
bylo zahájeno pro částku nepřevyšující 2.000,- Kč a současně bylo rozhodnuto
o plnění, jež nepřevyšuje částku 2.000,- Kč“, příp. lépe tak, že „odvolání není
přípustné, pokud bylo rozhodnuto o plnění, jež nepřevyšuje částku 2.000,- Kč,
přičemž toto ustanovení (tedy tento odstavec) se nevztahuje na odvolání pouze
do výroku o nákladech řízení“.

Dalším problematickým momentem právní úpravy nákladů řízení
shledávám vztah předpisů o určování odměn, resp. vztah advokátního tarifu
a paušální vyhlášky. Přijetí paušální vyhlášky bylo motivováno mnoha
šlechetnými cíly, nicméně současně nedošlo k adekvátním změnám advokátního
tarifu, pročež dochází k výrazným odchylkám náhrady nákladů přiznané soudem
a skutečné platby nákladů advokátu dle advokátního tarifu. Tato právní úprava
je laikům velmi těžko srozumitelná. Obávám se, že namísto zpřehlednění
problematiky, jež měla spočívat v snadnější předvídatelnosti celkové výše
nákladů spojených s daným řízením, došlo spíše k vzniku mnoha sporných
momentů této úpravy. Tyto jsou podrobně rozepsány v textu práce.
Tato relativně nová úprava určování náhrady soudem vede např. k situacím, kdy
úspěšnému účastníku řízení nemusí být zdaleka přiznána náhrada nákladů, které
bude muset svému advokátu zaplatit dle advokátního tarifu, a to v případech
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složitých, resp. v případech, kdy počet úkonů právní služby bude přesahovat šest
úkonů (těm totiž cca odpovídá paušálně stanovená sazba odměny dle paušální
vyhlášky). Jedním z mnoha cílů paušální vyhlášky bylo též „ulehčení“ soudům
při výpočtu odměny tím, že nebudou muset zkoumat počet úkonů právní služby
a tedy i účelnost jejich provedení. Ani tento cíl však nemůže být naplněn, když
počet úkonů právní služby nadále hraje roli při přiznání tzv. režijního paušálu.
Ostatně hotové výdaje a náhrada promeškaného času se i nadále řídí advokátním
tarifem, tudíž soudy jsou nuceni pracovat ne s jedním, ale s oběma předpisy tj.
s paušální vyhláškou i advokátním tarifem. I v tomto případě by tak de lege
ferenda bylo vhodné „doladit“ obě vyhlášky, zejména sjednotit možnost
zvyšování a snižování odměny, zvážit stanovení sazeb za některá konkrétní
řízení a jejich sjednocení dle obou vyhlášek, přesunout režim účtování náhrady
za promeškaný čas, DPH a režijního paušálu pod vyhlášku paušální, tak aby
soud nemusel pracovat s oběma předpisy. Zůstaneme-li u této koncepce, tj.
odměna náležející advokátu bude stanovena dle jiného předpisu než přísudek
stanovený jako náhrada nákladů řízení soudem, pak nezbývá než apelovat na
soudy, aby více užívali možnosti přiznání náhrady dle advokátního tarifu ve
všech případech, kde se tato odměna a přísudek dostanou do nepoměru.

Sporným a kritizovaným problémem souvisejícím s náklady soudního
řízení je též zajištění bezplatné právní služby Českou advokátní komorou, tedy
samosprávnou procesní organizací. Domnívám se, že úkolem ochrany, resp.
solidarity společnosti s jedinci sociálně slabšími, by měl být pověřen stát, resp.
on jediný je tím, kdo by měl takovou službu zajišťovat. Dle mého názoru tak
jednoznačně vyplývá nutnost řešit tuto neutěšenou situaci tak, že zajištění práva
na právní pomoc bude úkolem pouze státu, kdy nevylučuji využití a spolupráci
s Českou advokátní komorou ovšem ze strany státu za úplatu.

Osobně jako určitý problém vidím i četnost užití relativně vágních
formulací zákonného textu s náklady řízení souvisejícího. Pojmy, resp.
formulace jako „odůvodňují-li to poměry účastníka“, „nejde-li o svévolné
uplatňování práva“, „potřebné náklady“, „účelné uplatňování práva“, „nezavdal
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svým chováním příčinu k podání návrhu“, „okolnosti případu“, „důvody hodné
zvláštního zřetele“ apod. umožňují na jednu stranu širokou míru uvážení
a přizpůsobení jejich výkladu konkrétní situaci, na druhou stranu je takovéto
uvážení poměrně složitě přezkoumatelné a dopředu těžko odhadnutelné. Soudy
by měly o to více dbát řádného odůvodnění svých závěrů, zachování kontinuity
rozhodování,

resp.

zachování

jednotnosti

soudní

judikatury

a

její

předvídatelnosti.

Jako další významný nedostatek právní úpravy nákladů řízení vidím též
v tom, že v podstatě chybí ustanovení o náhradě nákladů řízení vzniklých
pochybením orgánu veřejné moci. Příklad v práci uvedený, kde byla nesprávně
vyznačena doložka právní moci, což vedlo k nařízení exekuce (a vzniku nákladů
exekuce), jež byla následně zrušena, je přesně situací, kdy by takováto právní
úprava měla své místo. Nejefektivnějším by, dle mého názoru, bylo de lege
ferenda řešit situaci úpravou OSŘ v rámci ustanovení týkajících se náhrady
nákladů řízení, a to takovou, jež by soudu umožnila rozhodnout tak, že náklady
vzniklé zaviněním ze strany soudu, bude účastníkům hradit stát, přičemž k této
povinnosti by se stát dal zavázat přímo výrokem o náhradě nákladů řízení
v dané věci. Pochybení soudu by tak bylo vyřešeno ihned a nikoliv až složitou
cestou náhrady škody dle zákona ZoOŠ.

Jak jsem na mnoha místech své práce uvedla, právo na přístup k soudu,
právo na právní pomoc a v neposlední řadě též právo rovnosti účastníků řízení
velmi úzce souvisí s problémem nákladů řízení. Zákonodárci proto musí velmi
citlivě vážit úpravu této problematiky tak, aby shora uvedená práva, jež jsou
obecně považována za základní lidská práva, nebyla ve svém důsledku omezena.
Dosažení, resp. dovolání se spravedlnosti, by nemělo být determinováno
náklady, jež v souvislosti s uplatněním práv u soudu vzniknou. Ani soudní moc
však nelze hradit zcela ze státní pokladny a je nutné, aby se účastníci řízení
alespoň do určité míry na nákladech řízení podíleli. Nezbytné však rovněž je,
aby právní úprava týkající se rozhodování o náhradě takových nákladů
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respektovala zásady spravedlnosti, byla formulována jednoznačně, a aby soudní
rozhodnutí z ní vycházely a byly předvídatelné.

Mnohé formulace zákonného textu, jak již bylo uvedeno, umožňují
poměrně rozsáhlý prostor pro uvážení soudu. Tento fakt já osobně vnímám spíše
jako nevýhodu, na druhou stranu musím uznat, že umožňuje pružnější aplikaci
úpravy na situace, jež v životě nastanou, ale v zákonném textu je lze ztěží
předvídat. Na mnohých místech jsem zdůraznila, že zvláště při rozhodování
o náhradě nákladů řízení je tak nutné, aby soudy svá rozhodnutí náležitě
zdůvodnily. Nutno ovšem dodat, že je třeba apelovat nejen na soudce, ale též na
představitele ostatních právnických profesí. S právní úpravou nákladů řízení
velmi úzce souvisí například zásada hospodárnosti řízení. Cílem, jak účastníků
řízení tak i soudu, by mělo být mimo jiné též naplnění této zásady. Ve své zatím
krátké praxi jsem se nejednou setkala s případy, kdy žalobce uplatnil svůj nárok
z titulu dlužného nájemného za stejné prostory ze stejného titulu za období tří po
sobě jdoucích měsíců hned třemi samostatnými žalobami podanými téhož dne.
Náklady právního zastoupení tak byly vyčísleny zhruba v trojnásobné výši, než
kdyby dlužné nájemné bylo žalováno jedinou žalobou. Také žalování velmi
nízkých dlužných částek v řádech desítek korun není ničím neobvyklým, přitom
náklady řízení z dlužné částky např. 10,- Kč nebudou nižší než cca 6.000,- Kč.
Takovémuto počínání sice nebrání žádné explicitní ustanovení zákona, ale
rozhodně se, dle mého názoru, příčí obecně platné zásadě zákazu šikanózního
výkonu práva či dobrým mravům. Určitá kulturnost soudního řízení je tak mimo
jiné dána též respektováním těchto pravidel ze strany právních zástupců
účastníků. Odpovědnost za řízení je však vždy v konečném důsledku na soudci,
který by měl podobné excesy právních zástupců svým rozhodnutím napravit,
např. spojit věc ke společnému řízení apod.

Věřím, že hlubší zkoumání problematiky nákladů řízení bylo pro mou
koncipientskou praxi přínosným. Právní úprava náhrady nákladů řízení a úprava
účtování úkonů právní služby je pro většinu advokátů „denním chlebem“.
Dovést spor ku zdárnému konci by pro každého advokáta mělo znamenat též
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dospět k spravedlivému rozhodnutí o nákladech řízení. Ujasněním si pravidel
rozhodování o nákladech řízení mě vedlo i k zamyšlení nad souvislostmi
spojenými se změnami předmětu řízení, dopady těchto změn na možnosti podání
opravných prostředků apod. Vzhledem k neustálené a nejednotné soudní
judikatuře, jež dává prostor pro polemiku a diskusi, tak doufám, že některé své
argumentace, jež jsem v této práci naznačila, jednou budu moci užít při pomoci
svým budoucím klientům při snaze o dosažení spravedlivých rozhodnutí.
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Náklady řízení v civilním procesu
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RESUMÉ
The subject matter of this thesis are costs which arise in the course of
civil proceedings in general and, in particular, concrete costs arising on the part
of specific participants in the course of the proceedings. In addition, the aim of
the thesis is to focus on the issues bringing difficulties in practice, identify
controversial cost allocation criteria and generally draw attention to the
problems in decision-making processes concerning costs of civil proceedings
and, predominantly, the reimbursement of such costs. The initial part of this
thesis provides an overview and description of various types of civil proceedings
costs. Following is a chapter on differences between requirements for payment
of the costs and reimbursement of the respective costs. The main chapter of this
thesis, then, deals with the reimbursement of costs, decision-making process in
adjudicating the reimbursement of costs, the nature of such decision-making
process and availability of procedural defences in this regard. The following
chapter disserts on exemptions from court fees and the availability of legal
assistance in the proceedings. The thesis also addresses certain delicate aspects
of civil proceedings costs in the context of availability of judicial protection and
principles and purposes of civil procedures. The next part of the thesis is
devoted to legal assistance and its availability to those who can not afford to pay
legal counsel and, specifically, its intention is to draw attention to the
disharmonious situation in the Czech Republic, where legal assistance is, in part,
provided by a professional self-governing body, the Czech Bar Association
(“Česká advokátní komora”), despite that legal assistance to those who can not
afford paid legal counsel is, in fact, the role of the state. At the conclusion of this
thesis, I submit my view on the ambiguity and intricacy of pertinent legal
regulations, primarily from the perspective of view of a layman, i.e. an ordinary
person facing such complex issues. I also address, as a serious problem, the
unsettled judicature (i.e. varying judicial decisions concerning the issues of costs)
and overall depreciation of the matter. Above all, I emphasize the deficiencies of
legal regulations and availability of proposed solutions, e.g. in cases of costs
incurred in the proceedings as a result of an error on the part of the court, or
97

availability of remedies in case of legal disputes of marginal value. I further
stress the importance of compliance with the principles of economy of
proceedings, primarily on the part of professionals, attorneys at law.
Accordingly, I also alert the reader to conduct, which appears to be in conflict
with the rules of ethics and proper morality.

98

