Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Mgr. Tomáš Křiváček

SOUDNÍ POPLATKY V CIVILNÍM PROCESU
Rigorózní práce

Konzultant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Katedra: Katedra občanského práva
Datum ukončení rukopisu: 24. 11. 2014

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně za
použití zdrojů a literatury v ní uvedených a že jsem tuto práci nevyužil k získání jiného
nebo stejného titulu.

V Českých Budějovicích dne 24. 11. 2014

-1-

Mgr. Tomáš Křiváček

Poděkování
Poděkování patří v první řadě doc. JUDr. Aleně Mackové, Ph.D. za cenné konzultace
v průběhu zpracování této práce a její vstřícný přístup, dále rodičům za vytvoření
výborných podmínek k vystudování magisterského studia na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, JUDr. Pavlu Toufarovi za to, že mi umožnil stát se součástí justice,
kamarádovi Davidovi za více než dvacetileté přátelství a vzájemnou podporu,
kolegyním Romaně a Kamile za vytvoření skvělé pracovní atmosféry, bráchovi Petrovi,
spoluhráčům z basketbalového týmu Tigers České Budějovice a mnohým dalším.

-2-

Obsah:
Úvodem ........................................................................................................................ - 4 1. O soudních poplatcích obecně ................................................................................. - 6 1.1 Pojem, předmět a účel soudních poplatků ......................................................... - 6 1.2 Prameny práva vztahující se k soudním poplatkům ........................................ - 11 1.3 Poplatníci a vznik poplatkové povinnosti ........................................................ - 18 2. Osvobození od soudních poplatků ......................................................................... - 23 2.1 Osvobození od poplatkové povinnosti ze zákona ............................................ - 24 2.1.1 Osvobození věcné ..................................................................................... - 26 2.1.2 Osvobození osobní.................................................................................... - 29 2.2 Individuální osvobození od poplatkové povinnosti ......................................... - 34 2.2.1 Zkoumání poměrů navrhovatele (mens test) ............................................ - 43 2.2.2 Podmínka nikoliv svévolného nebo zřejmě bezúspěšného uplatňování
nebo bránění práva (merit test).................................................................. - 51 2.2.3 Ustanovení zástupce pro řízení na žádost ................................................. - 53 3. Soudní poplatky v civilním procesu ...................................................................... - 58 3.1 Vyměření soudního poplatku ........................................................................... - 58 3.1.1 K některým položkám sazebníku soudních poplatků ............................... - 65 3.2 Splatnost poplatku............................................................................................ - 77 3.3 Nezaplacení poplatku a jeho následky ............................................................. - 80 3.4 Nesprávné rozhodnutí soudu o poplatkové povinnosti a obrana proti němu ... - 90 3.5 Vracení soudního poplatku .............................................................................. - 93 3.5.1 Vracení poplatku při zastavení řízení ....................................................... - 96 3.5.2 Vracení poplatku při odmítnutí návrhu, kterým se zahajuje řízení......... - 100 3.5.3 Vracení poplatku při schválení soudního smíru ..................................... - 101 3.5.4 Problémy vzniklé v souvislosti s novelou č. 218/2011 Sb. .................... - 102 3.6 Přechod poplatkové povinnosti ...................................................................... - 112 3.7 Poplatková povinnost z opravných prostředků .............................................. - 114 3.8 Poplatky za úkony .......................................................................................... - 120 4. Závěr .................................................................................................................... - 123 Seznam použité literatury a jiných zdrojů ............................................................... - 125 -

-3-

Úvodem
Ačkoliv se může zdát, že jsou soudní poplatky v rámci civilního procesu
tématem okrajovým a nezajímavým, není tomu tak. Dříve by mne samotného nenapadlo
se nad tímto tématem vůbec pozastavovat. Po vstupu do justice jsem ale poznal, že
nejde o materii jednoduchou a zcela probádanou1. Až po bližším seznámení
poplatkovou problematikou lze totiž zjistit, na co všechno zákon o soudních poplatcích
nepamatoval a jaká úskalí přináší rozmanitá soudní praxe.
Procesní právo je stále složitější, přísnější a podléhá poměrně častým změnám.
Tím jsou kladeny stále vyšší nároky na soudce i soudní úředníky. Často se stává, že
procesněprávní rovina je pro soudce mnohem komplikovanější než rovina
hmotněprávní. Soudce musí být neustále ostražitý, aby v procesu něco neopomněl (plnit
poučovací povinnost, sledovat řádné doručení písemností a zachovávat další procesní
pravidla). Takto se někdy chtě nechtě procesní rozhodnutí dostávají do popředí
soudcova zájmu na úkor rozhodnutí hmotněprávních, ať už jde o výpočet nákladů
řízení, jejich přisouzení, vrácení části soudního poplatku, přechod poplatkové
povinnosti apod. Oblast soudních poplatků je zákonem o vyšších soudních úřednících2
z velké části svěřena do působnosti vyšších soudních úředníků, což alespoň částečně
napomáhá odbřemenit soudce od takových vedlejších „rušivých elementů“. Určitá část
na soudce přesto dopadá, a to především v rámci konečného rozhodnutí, kdy je často
potřeba se soudními poplatky počítat. I poté však nastupuje na řadu vyšší soudní
úředník se závěrečnou poplatkovou kontrolou.
V této práci bych rád obsáhnul aktuální problematiku soudních poplatků, některé
oblasti podrobněji, některé méně. Protože jde o téma spíše praktické než teoretické,
nebudu se pouštět do hlubších teoretických rozborů, příliš zabíhat k historickým
aspektům, hodnotit výši jednotlivých poplatků a prostor nezbude ani pro
komparatistiku. Cílem této práce je především popsat institut soudních poplatků,
naznačit postup soudů při rozhodování v oblasti soudních poplatků v civilním procesu,
poukázat na problémy vznikající v praxi a nabídnout jejich řešení, to vše optikou
vyššího soudního úředníka.
1
2

Autor je asistentem soudce na civilním úseku Okresního soudu v Českých Budějovicích
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
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Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části se zabývám soudními
poplatky v obecnější rovině. Pokusím se vysvětlit předmět, pojem a především účel
soudních poplatků, vymezit prameny práva týkající se soudních poplatků a shrnout
všeobecnou úpravu poplatků. V druhé části se věnuji institutu osvobození od soudních
poplatků, neboť se jedná relativně samostatnou a specifickou materii. Individuální
osvobození přitom z poplatkového hlediska poutá největší zájem procesualistů, a je tak i
tématem nejprozkoumanějším. O to více považuji za nejdůležitější a nejpřínosnější
právě třetí část práce, která se zaměřuje na samotný postup soudů při vyměřování a
ukládání poplatků, na následky jejich nezaplacení, na možnost obrany účastníků proti
nesprávně vyměřenému poplatku, na postup soudů při vracení poplatku a na
rozhodování o přechodu poplatkové povinnosti. Zde totiž vzniká nejvíce otázek, na
které odpovědi často chybějí nebo nejsou vždy přesvědčivé.
Přestože téma soudních poplatků zasahuje kromě občanského soudního řízení i
do soudního řízení správního a do správy daní a poplatků, budu v této práci akcentovat
proces civilní. To je dáno jak zpracováním práce v rámci odvětví občanského práva
procesního, tak i mým pracovním zařazením na civilním oddělení okresního soudu.
V zájmu ucelenosti a zachování souvislostí ale není možné práci omezit výhradně na
civilní proces, a proto bude na některých místech poukázáno rovněž na úpravu
správněprávní.
Pokud jde o použitou literaturu, její rozsah je poněkud skromnější. Ucelenější
odborná literatura věnující se soudním poplatkům prakticky chybí, neboť soudní
poplatky jsou v rámci civilního procesu záležitostí spíše marginální. Výjimkou je, jak
bylo zmíněno, institut individuálního osvobození od soudních poplatků, který se těší
podstatně většímu zájmu právní vědy než celý zbytek poplatkové materie. Snad jedinou
ucelenou prací v oblasti soudních poplatků je komentář k zákonu o soudních poplatcích
od Roberta Waltra, který se stal velmi cenným pomocníkem justice i advokátů při řešení
poplatkové problematiky. Ve zbývajícím mi nezbývalo než čerpat především z právních
předpisů, judikatury, důvodových zpráv a vlastní praxe, poznatků a postřehů.
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1. O soudních poplatcích obecně
1.1 Pojem, předmět a účel soudních poplatků
Soudní poplatky jsou vedle poplatků správních a místních součástí obecné
soustavy poplatků, která není vymezena jednotně, ale je roztříštěna v právním řádu
České republiky. Poplatkové povinnosti fyzických a právnických osob jsou obsaženy
v zákonech, které vymezují přímo určitý druh poplatku a jeho náležitosti (tak je tomu
právě u poplatků soudních) nebo jsou zařazeny a vymezeny v zákonech týkajících se
jiné problematiky, se kterou úzce souvisejí.3 Poplatky tak, jak jsou chápány v uvedeném
smyslu, jsou pojmem práva veřejného.4 Obecně se za poplatky označují takové platby,
jejichž použití na rozdíl od daní je již předem určeno. Jsou to platby, které jsou fyzické
a i právnické osoby povinny platit v souvislosti s činností příslušného státního orgánu,
vyvíjenou z jejich podnětu nebo v jejich zájmu. Jejich účelem je částečná úhrada za
činnost státních orgánů, případně slouží jako zábrana, aby státní orgány nebyly zbytečně
zatěžovány úkony, k nimž dávají poplatníci podnět.5
Pojem soudních poplatků zákonem definován není, což není nijak na škodu.
Bohužel definován není ani jejich účel. Znalost účelu soudních poplatků je přitom
nezbytná ke správné aplikaci předpisů, které je upravují. Oficiálně se s účelem soudních
poplatků můžeme seznámit jen v důvodové zprávě k zákonu č. 549/1991 Sb., o
soudních poplatcích, a dále z odborné literatury a judikatury. Zákon o soudních
poplatcích s jakoukoliv obecnou formulací čas neztrácí a začíná rovnou vymezením
předmětu soudních poplatků.
Stručnou obecnou definici poplatků máme za sebou. Aby bylo jasné, co jsou
poplatky soudní, je třeba znát jejich předmět, k čemuž ihned přikročím a pokud jde o
účel soudních poplatků, ten dostane prostor v zápětí.
Soudní poplatky jsou institutem již tradičním. Jednou ze základních povinností
demokratického státu je zajistit fungování soudnictví, avšak s výkonem soudnictví

3

Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C.
H. Beck, 2012, str. 246
4
K problematice soustavy poplatků a charakteru některých zvláštních druhů poplatků viz. Müller, Z.
O rozmanitosti poplatků. Právní rozhledy 5/1998
5
Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, “Poplatky”
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vznikají státu nemalé náklady. Soudní poplatky jsou jedním z nejvýznamnějších
příjmových složek justice jako takové, přitom svým předmětem nezasahují do celé sféry
soudnictví, ale postihují jen některá řízení před soudy České republiky a některé úkony
prováděné soudy nebo správou soudů. Předmět soudních poplatků takto specifikuje § 1
zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, když konkrétní zpoplatněné druhy řízení
a úkony nechává na sazebníku poplatků, který je přílohou zákona. Jak následně vyplývá
ze sazebníku, zpoplatnění se týká jen občanského soudního řízení a správního řízení
soudního. Poplatková povinnost nezatěžuje účastníky řízení trestního ani účastníky
řízení před Ústavním soudem. V případě trestního řízení soudního je absence
poplatkové povinnosti z návrhu zcela logická, neboť jde o řízení zahajované z úřední
povinnosti na návrh státního zástupce (podáním obžaloby). Účelné a spravedlivé by
jistě nebylo ani zatěžovat např. obžalovaného poplatkovou povinnosti z podání
opravného prostředku apod., protože by tím mohlo dojít k nepřiměřenému zásahu do
jeho (nejen) procesních práv, která jsou v trestním řízení chráněna podstatně šířeji.
Opomenout nelze ani samotný charakter trestního řízení, které je na rozdíl od řízení
civilního vedeno zcela ve veřejném zájmu. Pokud jde o řízení před Ústavním soudem,
nejprve je třeba připomenout, že Ústavní soud nepatří do soustavy obecných soudů,
bezplatnost tohoto typu řízení pak přímo stanoví zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu.
Při konkrétním pohledu na předmět soudních poplatků, vyplývající ze sazebníku
poplatků, vidíme, že v civilním procesu jsou dotčena řízení v prvním stupni (včetně
návrhu na nařízení předběžného opatření, řízení smírčího, mediace, uznání cizích
rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení rodičovství, řízení ve věcech
veřejného rejstříku, řízení incidenčního, řízení o úschově a o umoření listin), dále
zvláštní druhy řízení jako žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, řízení
vykonávací nebo řízení podle části páté o.s.ř., v druhém stupni pak řízení odvolací a
konečně i řízení dovolací. Ve správním soudnictví je zpoplatněno řízení v prvním
stupni, kasační stížnost a návrh na přiznání odkladného účinku. Samostatným
předmětem jsou pak jednotlivé úkony prováděné soudy nebo správou soudů vymezené
v položkách 24 až 38 sazebníku.
Je ale legitimní, aby stát požadoval po svých občanech poplatky za výkon
soudnictví, které je jednou ze základních funkcí, jež má za úkol zajišťovat? Nestačí, že
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tito občané platí řádně státu daně? Odpověď nalezneme v samotném účelu soudních
poplatků. Účelem soudních poplatků totiž není, jak by se mohlo na první pohled zdát,
pouze zabezpečit úhradu nákladů, které vznikají státu výkonem soudnictví (funkce
fiskální), ale zároveň omezit podávání některých neuvážených, malicherných,
svévolných či šikanózních návrhů na zahájení řízení (funkce regulační, označovaná také
jako funkce preventivní) a působit na to, aby povinní dobrovolně plnili své povinnosti
vůči spoluobčanům a ostatním subjektům (funkce motivační).6 Věnujme se nyní těmto
funkcím podrobněji.
Fiskální funkce soudních poplatků je z výše uvedených funkcí asi
nejvýznamnější, neboť příliš mnoho jiných zdrojů justice zkrátka nemá. Soudní
poplatky jsou příjmem státního rozpočtu, přičemž od roku 2009 se, vlivem změny
metodiky, staly příjmem rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Do roku 2009
byly tyto příjmy odváděny prostřednictvím zvláštních účtů přímo do státního rozpočtu a
nebyly tak vykazovány jako příjmy kapitoly. Podíl výnosů z poplatků na celkových
příjmech soudnictví činí v posledních letech kolem 70%, avšak náklady na chod soudů
pokryjí přibližně jen z jedné desetiny.7
Konkrétní výše jednotlivých poplatků by měla reflektovat především vývoj
ekonomiky a s ní související finanční možnosti poplatníků a současně složitost a
nákladnost řízení či úkonu.
Výše poplatku ovšem není důležitá jen z hlediska příjmového, neboť kromě
úhradové funkce ovlivňuje i další sledované účely. Dá se říci, že obecně platí přímá
úměra: čím vyšší je soudní poplatek, tím vyšší je i míra funkce regulační a motivační.
6

Důvodová zpráva k zákonu č. 549/1991 Sb., všeobecná část
Údaje vychází ze státních závěrečných účtů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR za roky 2009
až 2012 zveřejněných na webu Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.
Pro přehlednost uvádím následující tabulku vycházející z výše uvedených zdrojů; údaje jsou uváděny v
tis. Kč.
SOUDY:
2009
2010
2011
2012
Příjmy z poplatků
1.103.708,12
938.566,62
1.145.180,64
1.483.622,83
Příjmy celkem
1.597.261,06
1.386.969,85
1.589.328,84
1.919.223,24
výdaje celkem
10.530.212,71
9.549.657,95
9.535.759,04
9.320.683,96
7

Pro zajímavost uvedu i konkrétní čísla, kterých dosáhl Okresní soud v Českých Budějovicích za rok
2012. Na soudních poplatcích vybral celkem 19.990.573,57 Kč (z toho 4.036.520 Kč bylo zaplaceno v
kolcích a 15.954.053,57 Kč na účet soudu), náklady soudu pak činily 84.007.587,34 Kč (z toho
60.819.826 Kč tvořily mzdové výdaje a 23.187.761,34 Kč byly výdaje ostatní). Tato čísla nelze
relevantně spojovat, neboť poplatky jsou příjmem státního rozpočtu a soud je na hrazení vlastních
nákladů použít nemůže, lze si však udělat představu o tom, kolik konkrétní soud na poplatcích vybere v
porovnání s tím, jaké má tentýž soud celkové náklady na svůj roční chod. (Data byla poskytnuta
účtárnou Okresního soudu v Českých Budějovicích.)
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Ukázkovým příkladem, kdy neadekvátní výše poplatku zcela eliminovala jejich
regulační funkci, byl „boom“ ve vymáhání drobných pohledávek, který nastal v
posledních několika letech v souvislosti se zavedením elektronických platebních
rozkazů. Z důvodu nízko nastaveného soudního poplatku ve výši 300 Kč za současného
důsledného aplikování předpisů o odměnách advokátů za právní zastoupení, došlo k
obrovskému nápadu těchto řízení na okresní soudy. V současné době se již situace
stabilizuje, neboť od 1.9.2011 byly soudní poplatky v těchto řízeních navýšeny a
především Ústavní soud přispěl svou judikaturou8 k moderaci náhrad nákladů řízení,
čímž se vymáhání drobných pohledávek stalo podstatně méně výnosným byznysem.
Poté následovalo zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Ústavním soudem9 a zatím
posledním významným krokem byla novela advokátního tarifu č. 120/2014 Sb. 10
Na druhou stranu, poplatky nesmí svou výší představovat překážku přístupu k
soudu, která by bránila účastníkům v uplatňování jejich oprávněných nároků. Pokud by
byla výše poplatků nastavena příliš vysoko, mohlo by dojít k porušení principu finanční
dostupnosti a tím k odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae). Nastavení správné výše
poplatku je tak doslova alchymie.
I správně nastavený poplatek však může být pro některé účastníky finančně
neúnosný. Nepřiměřeně tvrdý dopad poplatků, který by v některých případech mohl
nastat, je zmírňován institutem osvobození od soudních poplatků, jenž zohledňuje
poměry účastníka řízení a důvody obecného zájmu pro zproštění od poplatkové
povinnosti. Právní předpisy rozlišují a upravují osvobození od soudních poplatků věcné,
osobní a individuální. V případě osvobození věcného považoval zákonodárce za vhodné
a spravedlivé vyjmout z poplatkové povinnosti některá řízení jako celek. U osvobození
osobního se jedná jen o určité navrhovatele a osvobození je přiznáváno z důvodu jejich
specifického postavení. Zákon umožňuje i osvobození individuální, které nevyplývá
přímo ze zákona, ale rozhoduje o něm soud.11 O institutu osvobození od soudních
poplatků bude podrobněji pojednáno v kapitole 2.
Pokud by přístup k civilnímu soudnictví nebyl zpoplatněn vůbec, ohrozilo by to
samotné fungování justice, která by nedokázala čelit enormnímu množství především
8

Nález ÚS ze dne 29.3.2012, sp. zn. I. ÚS 3923/11 (Výběr ÚS 903/2012)
Nález ÚS ze dne 17.4.2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 (Výběr ÚS 997/2013)
10
Problematika vymáhání drobných pohledávek je podstatně složitější, ale předmětem této práce není
činit kolem ní podrobnější rozbor.
11
Z nálezu ÚS ze dne 5.3.2009, sp. zn. II. ÚS 2432/08 (Výběr ÚS 3389/2009)
9
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bagatelních sporů. Kromě těchto sporů by se vyrojila i řada sporů čistě šikanózní
povahy a přibylo by i neuvážených a nekvalitních žalob. Při existenci soudních poplatků
si musí žalobce dobře rozmyslet, zda se mu vyplatí vést malicherný spor nebo zda má
smysl investovat do šikanózního návrhu, předem předurčeného k neúspěchu. Tímto se
realizuje regulační funkce poplatků.
Institut soudních poplatků je snad jediným nástrojem, způsobilým účelně bránit
svévolným návrhům, neboť při nezaplacení poplatku soud řízení zastaví, aniž by musel
věcně rozhodovat. Povahu sporu přitom soud šetří i v případě návrhu na osvobození od
soudních poplatků. I zcela nemajetnému účastníkovi soud osvobození nepřizná, dojde-li
k závěru, že jde z jeho strany o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo
bránění práva.
Motivační funkce poplatků pak sleduje, aby se oprávněné subjekty snažily
urovnat věc mimosoudní cestou a neobracely se se svými nároky ihned na soud. Naopak
povinné subjekty by měl ke splnění závazků motivovat fakt, že v případě jejich
nesplnění a následného neúspěchu ve věci, budou muset nést zvýšené náklady, a to
minimálně v podobě soudního poplatku v rámci náhrady nákladů řízení úspěšnému
žalobci.
Vzhledem k tomu, že soudní poplatek patří mezi hotové výdaje účastníků a je
dle § 137 o.s.ř. součástí nákladů řízení, zmiňuje se někdy v této souvislosti i sankční
funkce poplatků. Jak bylo naznačeno v předchozím odstavci, povinnost uhradit náklady
řízení včetně soudního poplatku totiž ve sporném řízení nese ten účastník, který neměl
ve věci úspěch, většinou tedy ten, jehož konání či nekonání vedlo k tomu, že se
navrhovatel musel se svým nárokem obrátit na soud. Tato funkce je ovšem spíše
explicitní, neboť není pravým účelem soudních poplatků, ale důsledkem jejich povahy
jako součástí nákladů řízení.
Budeme-li chtít odpovědět na výše položenou otázku, je z předchozího textu
zřejmé, že požadavek na částečné finanční spoluúčasti na soudním řízení účastníky je
zcela legitimní. Odhlédneme-li od funkce úhradové (fiskální), je preventivní složka
soudních poplatků v podobě funkce regulační a motivační v civilním soudnictví
naprosto nezastupitelná. Podstatu preventivní funkce poplatků dokonale vystihuje tento
pravdivý, byť ironicky zabarvený citát: Buď zaplať za svůj spor a bez záruky doufej
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v případě úspěchu, že se dočkáš zaplacení, nebo se nesuď a nepřidělávej soudům (často
opravdu zbytečnou) práci.12
Zajímavé přitom je, že ne u všech zpoplatněných řízení a úkonů hrají jednotlivé
funkce soudních poplatků stejnou roli. V některých případech vystupuje do popředí
funkce regulační, v některých funkce fiskální. Například ve věcech veřejného rejstříku
nebo v řízení o rozvod manželství dominuje funkce fiskální13, v případě podání
opravných prostředků zase funkce regulační, která brání zbytečnému protahování
soudního řízení. Pokud by totiž podání opravného prostředku zpoplatněno nebylo, nic
by nebránilo neúspěšnému účastníku „zkusit štěstí“ u vyšší instance, aniž by měl takový
pokus šanci na úspěch.

1.2 Prameny práva vztahující se k soudním poplatkům
Oblast soudních poplatků je v rámci našeho právního řádu poměrně úzkým
odvětvím civilního procesního práva (a rovněž i práva správního), a proto ani prameny
práva vztahující se k této problematice nejsou příliš rozsáhlé. Tradičně lze vnitrostátní
prameny práva rozdělit dle jejich právní síly na ústavní zákony, zákony a podzákonné
předpisy. Na významu stále více nabývá judikatura, přestože jí za pramen práva ve
formálním smyslu v systému našeho právního řádu označit nelze a v souvislosti s
prameny práva bývá neformálně zmiňována i odborná literatura. Pokud jde o
mezinárodní smlouvy, ty do oblasti soudních poplatků přímo nezasahují, jinak je tomu
ale v případě evropských předpisů.
Ústavní rámec k úpravě soudních poplatků je velice stručný a je dán čl. 11
Listiny základních práv a svobod, který říká, že daně a poplatky lze ukládat jen na
základě zákona. Tímto je vyjádřena zásada, že daně a poplatky, samozřejmě včetně
poplatků soudních, nemohou být uloženy podzákonným předpisem, ale jen a pouze
zákonem. Dále je nutné poukázat články 36 odst. 1 a 37 odst. 2 a 3 Listiny, týkající se
12

Vyslovil Jiří Tišer v Tišer, J. K příspěvku Mgr. Hoňka v č. 10/97 Právní praxe v podnikání. Právní
praxe v podnikání č. 1/1998
13
Lze si jen těžko představit, že by byl poplatek ve výši 2.000 Kč schopný „udržet“ nefunkční
manželství, navíc to rozhodně není jeho účelem.
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práva na spravedlivý proces obecně, včetně práva na svobodný přístup k soudům, práva
na právní pomoc a zásady rovnosti účastníků. Přestože tato ustanovení poplatky přímo
nezmiňují, svou roli hrají v problematice individuálního osvobození od soudních
poplatků. Obdobný význam jako čl. 36 Listiny zde má i čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o
ochraně základních lidských práv a svobod.
Nejvýznamnějším pramenem práva v oblasti soudních poplatků je zákon České
národní rady ze dne 5. prosince 1991, č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Jde o
předpis, který komplexně upravuje problematiku soudních poplatků. Tento zákon zrušil
a nahradil předchozí zákon č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích, a další s ním
související předpisy. Zákon č. 549/1991 Sb. svým obsahem vyšel ze svého předchůdce a
nově zakomponoval i úpravu soudních poplatků ve věcech obchodních a ve věcech
soudního přezkumu správních rozhodnutí. Řízení v obchodních sporech totiž předtím
probíhala v rámci hospodářské arbitráže, jejíž poplatky byly upraveny nařízením
ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky, a pokud jde o
správní soudnictví, to zažívalo v počátku 90. let teprve svou renesanci. Mezi lety 1952 a
1991 totiž u nás správní soudnictví prakticky neexistovalo a bylo obnoveno až novelou
o.s.ř. č. 519/1991 Sb., která soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy začlenila
do zvláštních ustanovení části páté o.s.ř. (ústavní základ správního soudnictví byl
položen čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Po politickém převratu v roce
1989 tak nový zákon o soudních poplatcích reflektoval změny, k nimž došlo v důsledku
novelizace o.s.ř., přijetí obchodního zákoníku, zákona o konkurzu a vyrovnání a dalších
souvisejících předpisů.14
Zákon o soudních poplatcích byl za dobu své existence novelizován přibližně již
čtyřicetkrát, z toho opravdu významným způsobem pětkrát.15 Svým rozsahem není
příliš obsáhlý, neboť jde o zákon o pouhých 19 paragrafech. Zákon vymezuje předmět
soudních poplatků, stanoví okruh poplatníků, upravuje věcnou a místní příslušnost
soudů ve věcech poplatků, stanoví vznik poplatkové povinnosti a způsob výpočtu,
stanoví splatnost poplatků, udává rámec pro správu poplatků, stanoví následky jejich
nezaplacení, dále upravuje vracení poplatků a v závěru vymezuje okruh osobního a
věcného osvobození od soudních poplatků. Nedílnou a podstatnou součástí zákona je

14
15

Důvodová zpráva k zákonu č. 549/1991 Sb., všeobecná část
Jde o novely č. 273/1994 Sb., č. 36/1995 Sb., č. 255/2000 Sb., č. 151/2003 Sb. a č. 218/2011 Sb.
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pak Sazebník poplatků o 38 položkách, který je přílohou zákona, a který stanoví sazby
poplatků za jednotlivá řízení či úkony.
Zákon o soudních poplatcích ve svém § 13 (odkazovací ustanovení) odkazuje ve
věcech poplatků na občanský soudní řád, když v odstavci 1 říká, že ve věcech poplatků
rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud
nestanoví tento zákon jinak. To znamená že o.s.ř. je ve vztahu k zákonu o soudních
poplatcích předpisem subsidiárním. Zákon o soudních poplatcích obsahuje speciální
ustanovení k o.s.ř. např. v úpravě příslušnosti soudu v § 3 nebo v úpravě autoremedury
v § 12. Je však třeba rozlišovat, zda se jedná o oblast rozhodovací a civilněprocesní,
nebo o oblast správy placení poplatků, neboť dle 13 odst. 2 zákona o soudních
poplatcích se při správě placení poplatků postupuje podle daňového řádu, pokud tento
zákon nestanoví jinak. Rovněž poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy
senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, se evidují podle daňového řádu
(§ 13 odst. 3). Daňový řád je tak druhým subsidiárním předpisem ve vztahu k zákonu o
soudních poplatcích, ovšem jen ve věcech správy poplatků. Dá se říci, že význam
daňového řádu v oblasti soudních poplatků směřuje z pohledu justice do její interní
sféry, zatímco o.s.ř. se užije v oblasti rozhodovací, vůči účastníkům řízení v rámci
civilního procesu.
Význam o.s.ř. v oblasti soudních poplatků však nespočívá jen v plnění úlohy
subsidiárního předpisu. Hned několik jeho ustanovení se soudních poplatků přímo
dotýká. Asi nejvýznamnější z nich je ustanovení § 138, které upravuje individuální
osvobození účastníků od soudních poplatků. Vedle zákonného osvobození, ať už
osobního nebo věcného, které je upraveno v zákoně o soudních poplatcích, jde o další
formu osvobození od poplatkové povinnosti. Na § 138 o.s.ř. přímo navazuje § 30 o.s.ř,
jenž váže možnost ustanovení zástupce pro řízení účastníkovi právě na splnění
předpokladů pro individuální osvobození účastníka od soudních poplatků ve smyslu
§ 138. Dále stojí za zmínku § 137 odst. 1 o.s.ř., který do výčtu nákladů řízení zařazuje
mimo jiné i soudní poplatky nebo § 148 odst. 1, podle něhož má stát dle výsledků řízení
proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou
předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Další zmínky lze nalézt v § 75b
odst. 3, § 140 odst. 4, § 141 odst. 1, § 174a odst. 5, § 210a nebo v § 270 odst. 3 o.s.ř.
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Vzhledem k tomu, že zákon o soudních poplatcích upravuje poplatkovou
povinnost i v rámci správního soudnictví, obsahuje soudní řád správní (dále jen s.ř.s.)
velmi podobná ustanovení týkající se soudních poplatků jako o.s.ř. Podmínky pro
individuální osvobození účastníků od soudních poplatků v rámci soudního řízení
správního upravuje s.ř.s. v § 36 odst. 3, podmínky pro bezplatné ustanovení zástupce v
§ 35 odst. 8, výčet nákladů řízení zahrnující soudní poplatky je obsažen v § 57 odst. 1 a
placení nákladů řízení státem a jejich náhradu pak upravují ustanovení § 59 odst. 2 a
60 odst. 4. Tato ustanovení se od úpravy v o.s.ř. významněji neliší. Oproti o.s.ř. pak
upravuje s.ř.s. pořadí, v němž mají správní soudy věc projednat a rozhodnout. Dle § 56
odst. 2 s.ř.s. soud projednává a rozhoduje přednostně návrhy na osvobození od
soudních poplatků a návrhy na ustanovení zástupce.
Dalšími zákony zasahujícími do oblasti soudních poplatků jsou zákon
č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a zákon č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Oba tyto
zákony mají vztah k ustanovení § 11 odst. 2 písm. j) zákona o soudních poplatcích,
který stanoví, že od poplatku se osvobozuje i navrhovatel v řízení o vydání věci nebo
uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, je-li v těchto předpisech zakotven nárok na
osvobození. Těmito zvláštními předpisy jsou právě výše zmíněné zákony, když
osvobození od poplatků přiznává v případě zákona č. 403/1990 Sb. jeho § 23 odst. 3 a v
případě zákona č. 229/1991 Sb. § 21a odst. 2.
Z dalších zákonných předpisů je zajímavý zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu, který v § 62 odst. 1 říká, že řízení před Ústavním soudem nepodléhá soudním
poplatkům. Tímto se řízení před Ústavním soudem významně liší od občanského
soudního řízení nebo soudního řízení správního, ve kterých soudní poplatek tvoří
součást nákladů řízení (hotových výdajů účastníků). Absence soudního poplatku v
řízení před ústavním soudem však není přijímána bez výhrad. Situaci kritizují např.
autoři Komentáře zákona o ústavním soudu: Je s politováním, že tato skutečnost v řadě
případů snižuje vážnost řízení před Ústavním soudem a vede k návrhům, které prima
facie nesplňují základní zákonné podmínky a mají začasté za následek zahlcování
Ústavního soudu. Např. řízení před Spolkovým ústavním soudem SRN v zásadě soudním
poplatkům rovněž nepodléhá, avšak v případě zneužití ústavní stížnosti může soud
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stanovit soudní poplatek až do výše 2600 EUR (§ 34 zákona o Spolkovém ústavním
soudu SRN).16
Soudní poplatky zmiňuje rovněž zákon č. 269/2004 Sb., o zajištění právní
pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie. V § 3 odst. 1 psím. c) tento
zákon zahrnuje osvobození od soudních poplatků a od placení zálohy na náklady
důkazu v řízení před procesním soudem mezi způsoby zajištění právní pomoci v
přeshraničním sporu zahraniční oprávněné osobě.
Pro soudní praxi je důležitý zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, který v § 11 obsahuje vymezení
záležitostí, které mohou v občanském soudním řízení a soudním řízení správním
vykonávat vyšší soudní úředníci. Ještě do konce roku 2013 byla tato oprávnění
vymezena pozitivně v § 10 (přičemž zákon v jeho odst. 3 písm. e) výslovně zahrnoval
rozhodování ve věcech soudních poplatků17), zároveň však § 11 obsahoval generální
klauzuli k vykonávání veškerých úkonů soudu prvního stupně s výjimkou úkonů
výslovně uvedených negativním výčtem. Tato legislativní nedůslednost a koncepční
rozpornost nezůstala bez povšimnutí, když Ústavní soud ke dni 1.1.2014 zmíněný § 11,
tedy generální klauzuli s negativním výčtem, zrušil18. Zákonodárce se následně s
problémem vymezení pravomocí vyšších soudních úředníků vypořádal poměrně
svérázně, když novelou č. 293/2013 Sb., účinnou od 1.1.2014, původní § 11 s
obdobným zněním a koncepcí do zákona vrátil a zároveň zrušil § 10 obsahující
pozitivní výčet pravomocí. S dualismem vymezení pravomocí se tak vypořádal zcela
opačně než před ním Ústavní soud. Tento postup však nelze považovat za nesprávný,
neboť problémem byla vzájemná protichůdnost § 10 a 11 a nikoliv jejich samotný
obsah. Generální klauzule s negativním výčtem pravomocí se navíc jeví jako vhodnější
a praktičtější.

16

Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2007, str. 335
17
§ 10 odst. 3 písm. e) zákona č. 121/2008 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013: Nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, může vyšší soudní úředník provádět v občanském soudním řízení a v soudním řízení
správním tyto úkony soudu; e) rozhodování ve věcech soudních poplatků, včetně rozhodování o
osvobození od povinnosti platit soudní poplatek, rozhodování o zastavení řízení z důvodu nezaplacení
poplatku a zrušení uvedeného rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy uložení povinnosti zaplatit poplatek
souvisí s rozhodnutím ve věci samé.
18
Nález pléna ÚS ze dne 30.5.2013, sp. zn. Pl. ÚS 31/10 (Výběr ÚS 1437/2013)
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Dle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, mají stejné
pravomoci jako vyšší soudní úředníci i asistenti soudců. Podobné oprávnění, ovšem z
pověření předsedy soudu, upravuje § 6 odst. 2 písm. g) a h) vyhlášky ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, pro justiční
čekatele a soudní tajemníky. Tato vyhláška obsahuje i další ustanovení týkající se
soudních poplatků, avšak spíše organizační povahy.
Zákon o soudních poplatcích stanoví v § 16 (zmocňovací ustanovení), že
ministerstvo financí České republiky může právním předpisem vydaným v dohodě s
ministerstvem spravedlnosti České republiky osvobodit jednotlivé druhy poplatných
úkonů a skupiny osob od poplatků. Jediným takovým v současné době účinným
prováděcím předpisem je vyhláška ministerstva financí č. 72/1993 Sb., o osvobození na
úseku soudních poplatků. Vyhláška obsahuje osvobození pro některé držitele osvědčení
o účasti v národním boji za osvobození a pro některé vdovy po těchto držitelích. Na
základě výše uvedeného zmocňovacího usnesení byly vydány ještě vyhlášky č.
117/1998 Sb.19 a č. 5/1999 Sb.20 Obě však byly zrušeny novelou zákona o soudních
poplatcích č. 218/2011 Sb., s tím, že osvobození dle vyhlášky č. 117/1998 Sb. bylo
zcela vypuštěno, zatímco osvobození dle vyhlášky č. 5/1999 Sb. bylo začleněno přímo
do zákona o soudních poplatcích (§ 11 odst. 6).
Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly, byla úprava soudních poplatků dotčena i
předpisy evropskými. K tomu došlo obohacením občanského procesu o řízení o
evropském platebním rozkazu a o vydávání osvědčení či potvrzení podle právních
předpisů Evropské unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se
zavádí řízení o evropském platebním rozkazu č. 1896/2006 stanoví v čl. 25 nazvaném
„soudní poplatky“, že soudní poplatky za řízení o evropském platebním rozkazu a za
běžné občanské soudní řízení, které následuje v případě podání odporu proti
evropskému platebnímu rozkazu v členském státě, dohromady nepřevýší soudní poplatky
19

Vyhláška č. 117/1998 Sb. upravovala osvobození poplatných úkonů ve věcech veřejného zdravotního
pojištění, pokut, penále a přirážek k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, na veřejné zdravotní
pojištění, na sociální zabezpečení a k příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve věcech pokut za
porušení povinnosti v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, ve věcech náhrady škody v
nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, a osvobození zdravotních pojišťoven, jde-li o návrhy
na náhradu škody způsobené jim třetí osobou tím, že ublížila na zdraví pojištěné osobě, na jejíž léčení
zdravotní pojišťovna vynaložila náklady na péči hrazenou ze zdravotního pojištění.
20
Vyhláška č. 5/1999 Sb. upravovala osvobození některých poplatných úkonů prováděných na návrh
fyzické nebo právnické osoby v důsledku přírodních živelních pohrom, ke kterým došlo v České
republice.
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běžného občanského soudního řízení bez předchozího řízení o evropském platebním
rozkazu v tomto členském státě. Zákon o soudních poplatcích toto nařízení plně
respektuje, když úpravu soudních poplatků v rámci řízení o vydání evropského
platebního rozkazu vůbec neobsahuje. Tím pro něj platí stejná pravidla jako pro řízení o
návrhu na vydání běžného platebního rozkazu.
Novela zákona o soudních poplatcích č. 218/2011 Sb. zavedla v sazebníku
poplatků novou položku č. 29, v níž je stanoven poplatek 300 Kč za vydání osvědčení či
potvrzení podle právních předpisů Evropské unie. Konkrétně se jedná o poplatek za
vydání osvědčení rozhodnutí ve věcech občanských (včetně věcí rodinných) a
obchodních za účelem podání návrhu na prohlášení rozhodnutí za vykonatelné v jiném
členském státě EU, případně za účelem podání návrhu na výkon rozhodnutí podle
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a
výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Brusel I“) a nařízení
Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti („Brusel I.a“),
a dále o poplatek za potvrzení rozhodnutí jako evropského exekučního titulu podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004,
kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.21

Kromě právních předpisů hraje v oblasti soudních poplatků významnou úlohu
judikatura. Protože zákon o soudních poplatcích a jeho sazebník poplatků nehovoří
vždy jednoznačně, dotváří judikatura neformální cestou úpravu soudních poplatků a
současně napomáhá sjednocovat soudní praxi. Nejrozvinutější judikatura se přitom
vytvořila v oblasti osvobození od poplatků, neboť právě do těchto rozhodnutí směřuje
většina opravných prostředků. Ústavní soud se sice opakovaně vyjádřil, že problematika
soudních poplatků zpravidla nemůže být předmětem ústavní ochrany, neboť z nich
vyplývající spory většinou nedosahují intenzity opodstatňující porušení základních práv
a svobod a daná oblast spadá zásadně do rozhodovací sféry obecných soudů, avšak i
jeho judikatura v oblasti soudních poplatků je poměrně bohatá. Případy, kdy Ústavní
soud podrobil ústavní stížnost věcnému posouzení, se týkají buď specifických otázek,

21

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., zvláštní část, k položkám 24 až 38
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anebo se v daném případě jednalo o svévolný výklad, anebo o interpretaci, jež je v
extrémním rozporu s principy spravedlnosti.22
Pro samotnou soudní praxi je pak významná judikatura zařazená do Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR (tzv. „zelená sbírka“) neboť
tato rozhodnutí a stanoviska nejvíce napomáhají ke sjednocování rozhodovací činnosti
obecných soudů.
Jak bylo zmíněno v úvodu, nezanedbatelným zdrojem poznatků napomáhajícím
při aplikaci práva je i odborná literatura. Zní lze poukázat především na práci JUDr.
Roberta Waltra, autora komentáře zákona o soudních poplatcích. V roce 2012 vyšlo již
jeho druhé vydání. Autor je od roku 2004 soudcem Nejvyššího soudu, předtím působil
jako soudce a předseda Městského soudu v Praze.

1.3 Poplatníci a vznik poplatkové povinnosti
Zákon o soudních poplatcích se při určení, kdo je poplatníkem soudního
poplatku, řídí jednoduchou zásadou, že jím je ten, kdo dal podnět k zahájení soudního
řízení nebo k provedení úkonu, ať už je to fyzická nebo právnická osoba. Konkrétně,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích stanoví základní pravidlo,
že poplatníkem poplatku za řízení je navrhovatel, není-li dále stanoveno jinak. V
případě soudního smíru uzavřeného ve smírčím řízení podle § 67 až 69 o.s.ř. (nikoliv
tedy smíru uzavřeného podle § 99 o.s.ř.) jsou poplatníky všichni jeho účastníci. Dále je
poplatníkem poplatku za řízení žalovaný uplatňující svá práva vzájemným návrhem
proti žalobci, fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném
rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu, právnická osoba v
řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické
osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby a nově je poplatníkem notář v
případě zápisu skutečnosti do veřejného rejstříku.
Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal
žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení nebo ten, kdo podal kasační stížnost.
22

Usnesení ÚS ze dne 23.7.2012, sp. zn. I. ÚS 1858/12 (Výběr ÚS 3106/2012)
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Poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před
dovolacím soudem dovolatel. Pokud jde o poplatek za úkon, je poplatníkem
samozřejmě navrhovatel úkonu.
Je-li navrhovatelem úkonu majícím za následek zahájení řízení jediná osoba,
nečiní označení poplatníka žádný problém. Co když je ale navrhovatelů více? Pro tyto
případy zákon o soudních poplatcích stanoví v § 2 odst. 8 pravidlo, že vznikne-li
poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně. Bližší kritéria
ovšem zákon neuvádí. Na první pohled se tak zdá, že v případě více navrhovatelů je
jejich poplatková povinnost automaticky solidární. Judikatura však zaujala složitější
přístup. Vrchní soud v Olomouci dovodil ve svém usnesení ze dne 19.7.2002, sp. zn.
4Cmo 825/2000, že povinnost zaplatit soudní poplatek vzniká účastníkům společně
pouze tehdy, pokud jsou účastníci řízení tzv. nerozlučnými společníky. Tento výklad se
však nezdá příliš přesvědčivý, protože takto ztrácí ustanovení § 2 odst. 8 zákona o
soudních poplatcích na významu a činí ho prakticky zbytečným. Ústavní soud se k této
otázce vyjádřil přesněji: V řízení, jehož předmětem je solidární nárok, je třeba
povinnost k úhradě soudního poplatku považovat za společnou, a to i v případě
samostatného společenství žalujících.23 Tímto výkladem lze shrnout, že není podstatný
základ vztahu společenství, ale povaha nároku, tedy zda má být plněno účastníkům
zvlášť nebo společně a nerozdílně. V řízení, v němž několik žalobců uplatňuje
samostatné a na sobě nezávislé nároky, platí žalobci poplatek samostatně a nikoli
solidárně. Pokud ovšem několik žalobců uplatňuje solidární nárok nebo nárok svou
povahou nedílný, je namístě, aby k zaplacení poplatku byli účastníci vystupující na
jedné straně sporu zavázáni solidárně, byť nejde o nerozlučné společenství24.
Judikaturou bylo dále například dovozeno, že žalobci v řízení o ochranu osobnosti
nemají postavení nerozlučných společníků a každý z nich je tak poplatníkem podle
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích25 nebo že účastníci
správního řízení, kteří učinili společný návrh, netvoří tzv. nerozlučné společenství
účastníků, neboť tento institut v soudním řízení správním nelze aplikovat. Každý z nich

23

Nález ÚS ze dne 10.6.2010, sp. zn. II. ÚS 1198/10 (Výběr ÚS 1853/2010)
Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 7
25
Usnesení VS v Praze ze dne 29.10.1997, sp. zn. 2 Co 51/97 (SR 7/1998, str. 172)
24
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vystupuje v řízení jako samostatný účastník, a proto je každý z nich zvlášť povinen
zaplatit soudní poplatek.26
Další zajímavou otázkou v souvislosti se solidárním společenstvím poplatníků je
i problematika osvobození od soudních poplatků. Jak by měl soud postupovat v případě,
kdy je jeden ze solidárních poplatníků od poplatků osvobozen ať už individuálně27 nebo
ze zákona? Má takové osvobození praktický význam a je neosvobozený poplatník
povinen uhradit celý poplatek sám? Domnívám se, že v takovém případě není opravdu
jiného řešení, než uložit poplatkovou povinnost neosvobozenému účastníku (popř.
účastníkům) v plném rozsahu, neboť vzhledem k solidární povinnosti není možné
poplatek dělit. V případě, že by neosvobozený poplatník poplatek neuhradil, musel by
soud zastavit řízení pro nezaplacení soudního poplatku jen vůči neosvobozenému
poplatníkovi a s osvobozeným v řízení pokračovat.
Proti tomu, co bylo zpočátku řečeno, neplatí vždy, že poplatníkem je ten, kdo
dal podnět k zahájení soudního řízení. Zákon v určitých případech obrací poplatkovou
povinnost na žalovaného, a to za podmínky, kdy byl navrhovatel v řízení od poplatku
osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Obdobně se postupuje i v řízení odvolacím i
dovolacím. Jedná se o tzv. přechod poplatkové povinnosti. Jelikož k přechodu
poplatkové povinnosti je nutné meritorní rozhodnutí, kterým se osvobozenému
navrhovateli vyhovuje, dochází k němu logicky až při skončení řízení. Z toho důvodu
jsem podkapitolu o přechodu poplatkové povinnosti zařadil až na závěr třetí kapitoly
této práce, přestože svým předmětem spadá do problematiky poplatníků.
Víme-li, kdo je v daném případě poplatníkem soudního poplatku, potřebujeme i
znát, kdy takovému poplatníku poplatková povinnost vzniká. Zákon o soudních
poplatcích rozlišuje v § 4 odst. 1 dvě skupiny případů vzniku povinnosti zaplatit soudní
poplatek za řízení. V té první vzniká poplatková povinnost na počátku řízení, tedy
okamžikem podání žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení, podáním odvolání,
dovolání nebo kasační stížnosti. V druhé skupině vzniká poplatková povinnost až na
konci řízení, po rozhodnutí ve věci, a to uložením povinnosti zaplatit poplatek v
souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, v souvislosti s rozhodnutím,
26
27

Rozsudek NSS ze dne 10.8.2011, č.j. 1 As 74/2011-251 (Sb. NSS 2410/2011)
Je otázka, zda by soud mohl vůbec rozhodovat o individuálním osvobození od soudních poplatků jen
jednoho ze solidárních poplatníků či zda by jejich poměry neměl zkoumat společně. Soudní praxe se v
této otázce ještě nerozvinula.
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jímž soud prohlásí vyrovnání za skončené, v souvislosti se schválením smíru ve
smírčím řízení, v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného
opatření a v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s
rozhodnutím soudu ve věci samé. K tomu dochází například právě při přechodu
poplatkové povinnosti nebo rozhodnul-li soud ve věci, aniž by byl poplatek zaplacen z
důvodu dle § 9 odst. 4 až 6 zákona o soudních poplatcích. Rovněž povinnost uhradit
doplatek soudního poplatku, vzniká navrhovateli návrhu na vydání elektronického
platebního rozkazu, nebyl-li elektronický platební rozkaz vydán, v souvislosti
s rozhodnutím ve věci samé.28
Pokud jde o návrh na nařízení předběžného opatření, z ustanovení § 4 odst. 1
písm. g) ve spojení s § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplývá, že
soud navrhovatele k zaplacení soudního poplatku po podání návrhu na nařízení
předběžného opatření nevyzývá, ale povinnost zaplatit soudní poplatek mu uloží
současně s rozhodnutím o tomto návrhu, a to bez ohledu na to, zda bylo návrhu
vyhověno, nebo zda byl zamítnut.29
Rozdělení vzniku poplatkové povinnosti do výše uvedených dvou skupin se
odráží i do stanovení splatnosti poplatků. O splatnosti bude podrobněji pojednáno v
podkapitole 3.2.

K vyčerpání předmětu této podkapitoly zbývá již jen vyložit, kdy poplatníku
vzniká poplatková povinnost, jde-li o poplatek za úkon. Nebude překvapením, že se zde
uplatní základní pravidlo, že poplatková povinnost v případě jednotlivých úkonů vzniká
podáním návrhu na provedení úkonu. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je úkon
spočívající v sepsání podání do protokolu u soudu. V tomto případě by mohlo být
určení, kdy byl návrh na sepsání podání do protokolu podán, problematické, a nejspíš
proto byl zákonodárcem tento úkon vyčleněn. Poplatková povinnost, která vznikla
sepsáním návrhu na zahájení řízení do protokolu, nezaniká, ani když bylo řízení
zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku za návrh. Jde totiž o poplatek za úkon,
který již byl proveden.30

28

Usnesení MS v Praze ze dne 7.2.2014, sp. zn. 93 Co 56/2013. Podrobněji v kapitole 3.1.1 K položce 2
Waltr R.- Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 13
30
Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSR, ze dne 9.10.1986, Cpj 35/86 (R 18/1987 civ.)
29
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Soudní poplatek za sepsání podání do protokolu činí v současné době podle
položky 27 Sazebníku poplatků 1.000 Kč, avšak uplatní se jen, jestliže takové podání
umožňuje občanský soudní řád nebo zákon o zvláštních řízeních soudních nebo soudní
řád správní a jen jestliže není poplatník od poplatku osvobozený. Zajímavé je, že
novelou č. 293/2013 Sb. možnost učinění návrhu ústně do protokolu (dříve § 42 odst. 1
o.s.ř.) z o.s.ř. zcela zmizela a byla přenesena pouze do § 14 zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“). Přestože se tedy zdá, že o.s.ř. už podání
učiněné ústně do protokolu nezná, zůstalo v ustanovení § 208 o.s.ř., že jako opožděné
nemůže být odmítnuto odvolání, které bylo ve lhůtě podáno u odvolacího soudu nebo
do protokolu u nepříslušného soudu. V daném případě půjde patrně o legislativní
nedůslednost. Otázka však je, zda je proto možné takové odvolání stále ještě podat nebo
zda je toto ustanovení obsoletní, případně, zda je to možné pouze u řízení
vyjmenovaných v § 14 z.ř.s.
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2. Osvobození od soudních poplatků
Jak bylo uvedeno již v kapitole zabývající se účelem soudních poplatků,
rozeznává současná právní úprava celkem tři druhy osvobození od poplatků, a to věcné,
osobní a individuální. První dva druhy spadají do tzv. zákonného osvobození, neboť na
rozdíl od osvobození individuálního vyplývají přímo ze zákona a uplatňují se bez
návrhu.
Přestože je institut zákonného osvobození od soudních poplatků upraven spíše v
závěru zákona o soudních poplatcích, v jeho § 11, nedrží se tato práce systematiky
zákona a řadí jej hned za vznik poplatkové povinnosti. Na otázku, zda se na řízení nebo
na účastníka vztahuje zákonné osvobození od poplatkové povinnosti, je totiž třeba
odpovědět už na začátku řízení. Pokud jde o takový případ, poplatková povinnost
navrhovateli nevzniká a soudní poplatek se nevybírá. Rovněž k individuálnímu
osvobození od soudních poplatků dochází zpravidla na začátku řízení.
Zákonné a individuální osvobození jsou instituty poměrně rozdílné, což je dáno
už samostatnou úpravou ve dvou různých právních předpisech. Zákonné osvobození je
upraveno v § 11 zákona o soudních poplatcích, zatímco individuální upravuje § 138
o.s.ř. A v čem lze nalézt největší rozdíly z hlediska jejich obsahu a rozsahu?
Individuální osvobození se od toho zákonného liší především tím, že může být
uplatněno v jakémkoliv řízení, kdykoliv v průběhu řízení, avšak pouze na návrh
účastníka a soud o něm rozhoduje usnesením podle § 138 o.s.ř., resp. § 36 s.ř.s. Stejný
není ani obsah těchto institutů, neboť individuální osvobození v sobě zahrnuje další
výhody, které zákonné nemá. Individuálně osvobozenému účastníkovi např. nemůže být
uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazů (§ 141 odst. 1 o.s.ř.) nebo povinnost
nahradit náklady řízení, které platil stát (§ 148 odst. 1 o.s.ř.). Další výhodou je možnost
takovému účastníku ustanovit zástupce pro řízení (§ 30 o.s.ř.).
Vzhledem k takto odlišnému obsahu není vyloučeno, aby účastník osvobozený
osobně nebo účastník vystupující v řízení osvobozeném věcně požádal rovněž o
osvobození individuální. Soud se pak jeho návrhem musí zabývat, neboť individuální
osvobození může mít pro takového účastníka skutečně význam. V čem je individuální
osvobození oproti zákonnému naopak užší, je rozsah, pro který se poskytuje. Judikatura
dovodila, že usnesení, jímž bylo za řízení před soudem prvního stupně přiznáno
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účastníku řízení osvobození od soudních poplatků, platí jen do pravomocného skončení
řízení; na dovolací řízení se nevztahuje.31 Z toho plyne, že s výjimkou odvolacího
řízení, je třeba žádat o individuální osvobození pro každý druh řízení zvlášť.

2.1 Osvobození od poplatkové povinnosti ze zákona
V případě osvobození věcného (§ 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích)
vyňal zákonodárce z poplatkové povinnosti některá řízení jako celek. Jde o řízení, na
jejichž bezplatnosti má společnost zájem a kde by nebylo vhodné tvořit žádnou bariéru
v podobě poplatkové povinnosti, která by omezovala účastníky v přístupu k soudu.
Věcné osvobození se uplatní bez ohledu na povahu subjektů a bez ohledu na jejich
majetkové či jiné poměry.
Osvobození osobní (§ 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích) se oproti tomu
týká jen určitých subjektů, a to buď bez ohledu na druh řízení a jejich pozici v řízení,
nebo ve většině případů jen navrhovatele v zákonem stanoveném typu řízení. Od všech
typů řízení a bez ohledu na pozici v řízení je osvobozena Česká republika, státní fondy a
územní samosprávné celky ve sporech vzniklých v rámci jejich přenesené působnosti.
Důvody pro jejich osvobození jsou na rozdíl od ostatních osvobozených subjektů čistě
praktické, neboť nemá ekonomický význam, aby stát platil poplatek sám sobě.
Docházelo by tím jen k přelévání prostředků z jedné kapitoly státního rozpočtu do
druhé. Existují však i kritické hlasy, které nepovažují paušální osvobození státu za
rovné a důvodné, obzvlášť v případech, kdy stát vystupuje jako subjekt soukromého
práva. Ve zbylých případech osobního osvobození spatřuje zákonodárce jiné důvody k
jeho uplatnění, především důvody sociální, morální či humanitní. Konkrétní případy
věcného a osobního osvobození budou popsány níže.
Na rozdíl od osvobození věcného, v němž soudní poplatek neplatí žádný z
účastníků, není v řízeních s osobně nebo individuálně osvobozeným účastníkem
vyloučeno, že k uhrazení poplatku dojde. V případě úspěchu osvobozeného účastníka

31

Usnesení NS ze dne 17.2.2012, sp. zn 29 Cdo 242/2012 (R 88/2012 civ.)
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totiž přechází, za splnění dalších podmínek, poplatková povinnost na protistranu. O tom
však bude pojednáno více v kapitole 3.6.
Co mají naopak oba druhy zákonného osvobození od soudních poplatků
společného je, že se osvobození vztahuje i na návrh na nařízení předběžného opatření,
řízení odvolací, řízení o povolení obnovy řízení, žalobu pro zmatečnost, řízení dovolací,
řízení o kasační stížnosti, řízení o výkon rozhodnutí i na řízení exekuční. Jedinou
výjimkou je řízení pozůstalostní, které je jako řízení výslovně od poplatku osvobozeno
jen v prvním stupni.
Pokud jde o poplatky za úkony, vtahují se na ně všechna osvobození osobní a z
věcných jen osvobození pro řízení ve věcech veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické
nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v
němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. Dále zákon stanoví osvobození pro sepsání
návrhu ve věci péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o
výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o
vymáhání výživného pro nezletilé děti.32
Zákon o soudních poplatcích obsahuje v § 11 odst. 6 rovněž speciální
osvobození reagující na přírodní živelní pohromy. Osvobození se (nutno říci chybně)
týká řízení o prvním zápisu osoby do veřejného rejstříku33, pokud je zahájeno v
souvislosti s takovou živelní pohromou a pod stejnou podmínkou se dále vztahuje i na
úkony podle položek 28 až 31, 33 a 34 sazebníku poplatků. Toto ustanovení bylo do
zákona začleněno novelou č. 218/2011 Sb., když do té doby bylo upraveno vyhláškou č.
5/1999 Sb.
Kromě samotného zákona o soudních poplatcích může být osobní nebo věcné
osvobození od poplatků upraveno na základě zmocňovacího ustanovení v § 16 odst. 1
zákona o soudních poplatcích prováděcím předpisem ministerstva financí v dohodě s
ministerstvem spravedlnosti. Jak bylo uvedeno již v kapitole 1.2, jediným takovým v
současné době účinným prováděcím předpisem je vyhláška ministerstva financí č.
72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků. Vyhláška obsahuje osvobození
32
33

§ 11 odst. 5 zákona o soudních poplatcích
Zde se však patrně jedná o nedůslednost zákonodárce při zpracování novely č. 293/2013 Sb. Pro
zachování kontinuity a smyslu tohoto ustanovení měl být odkaz na položku 11 bod (nikoliv odstavec) 1
písm. c) nahrazen odkazem na položku 11 bod 1 písm. d) a e) a osvobození se tak mělo vztahovat na
„změny nebo doplnění zápisu“ jak tomu bylo dle ustanovení § 11 odst. 6 zákona o soudních poplatcích
ve znění do 31.12.2013. Jedná se o jednu z legislativních chyb, kterou utrpěl § 11 zákona o soudních
poplatcích v souvislosti s rekodifikační novelou č. 293/2013 Sb.
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pro některé držitele osvědčení o účasti v národním boji za osvobození a pro některé
vdovy po těchto držitelích. Zmocňovací ustanovení § 16 v odst. 2 a 3 zákona o soudních
poplatcích pak umožňuje další zvláštní osobní osvobození, a to nařízením vlády pro
dobu trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nebo pro skupinu cizinců, kterým
je na území České republiky poskytnuta dočasná ochrana. Tato ustanovení zatím
provedena nebyla.

2.1.1 Osvobození věcné
Jednotlivá řízení, která jsou osvobozena od soudních poplatků, jsou
vyjmenována v § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Asi nejvýznamnější skupinu
tvoří řízení ve věcech opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení
uzavřít manželství (§ 11 odst. 1 písm. a)). Osvobození pro tato řízení je logické už
proto, že se jedná povětšinou o řízení nesporná. K nejčastějším řízením v této skupině
patří rozhodování o výchově a výživě nezletilých dětí, řízení o úpravě styku rodičů s
nezletilými či omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti. Na opatrovnickém
úseku jsou dále osvobozena řízení ve věcech svéprávnosti, podpůrných opatření, ve
věcech poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení (§ 11
odst. 1 písm. f)) a řízení ve věcech zásahu do integrity a vyslovení přípustnosti převzetí
nebo držení v ústavu zdravotnické péče (§ 11 odst. 1 písm. d)).
Osvobození se vztahuje dále na řízení ve věcech důchodového pojištění
(zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského
pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální
péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek (§ 11 odst. 1 písm. b)). Uvedená řízení
spadají do soudnictví správního. Osvobození řízení ve věcech důchodového pojištění a
nemocenského pojištění, se týká pouze řízení o konkrétních dávkách nebo řízení, která
s nárokem na konkrétní dávky bezprostředně souvisí. Naproti tomu řízení ve věcech
pojistného u těchto pojištění již osvobozeno není, neboť osvobození ve věcech
pojistného na sociální zabezpečení, kam pojistné na oba typy pojištění spadá, bylo
novelou č. 218/2011 Sb. ze zákona vypuštěno. Na rozdíl například od sporů
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z důchodového pojištění, nešlo v těchto případech o spory z dávek, na kterých by
účastnící řízení byli existenčně závislí. Účastníky těchto sporů jsou velmi často subjekty
dobře ekonomicky situované, a paušální osvobození od soudních poplatků proto
zákonodárce již nepovažoval za důvodné.34
Na civilním úseku okresních soudů patří k nejčastěji věcně osvobozeným
řízením řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí (§ 11 odst. 1
písm. c)). Zákon přitom nerozlišuje, zda se jedná o děti zletilé nebo nezletilé a na rozdíl
od osobního osvobození dle § 11 odst. 2 písm. c) nečiní rozdíly ani v tom, zda jde o
návrh na určení, zvýšení, snížení či zrušení vyživovací povinnosti. Na tomto místě by
stálo za úvahu, zda by nebylo vhodné toto osvobození rozšířit i na řízení o výživném,
kdy prarodiče suplují úlohu rodičů.
Soudním poplatkům nepodléhá ani řízení pozůstalostní, avšak jak již bylo
zmíněno výše, týká se osvobození jen řízení v prvním stupni (§ 11 odst. 1 písm. e)).
Zákonodárce vycházel patrně z toho, že pozůstalostní řízení je vedeno z úřední
povinnosti, a proto by nebylo správné ani účelné účastníky jakkoliv zatěžovat
poplatkovou povinností. Další fáze pozůstalostního řízení už jsou však plně v dispozici
účastníků, a proto bylo řízení odvolací a dovolací z osvobození vyloučeno.
Další skupinu osvobozených řízení tvoří vybraná rejstříková řízení, konkrétně
řízení ve věcech veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž
úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku (§ 11 odst. 1 písm. g)), a to z důvodu, že by náklady na poplatky
vznikaly na úkor konkursních věřitelů35 a dále řízení ve věcech výmazu osoby z
veřejného rejstříku (§ 11 odst. 1 písm. l)). Kromě čistě terminologických změn došlo
rekodifikační novelou č. 239/2013 Sb. rovněž k zavedení osvobození řízení ve věci
přiznání statusu veřejné prospěšnosti (§ 11 odst. 1 písm. h)).
Ze správního soudnictví jsou kromě osvobození dle § 11 odst. 1 písm. b)
osvobozena i řízení ve věcech volebních (§ 11 odst. 1 písm. i)) a ve věcech
kompetenčních žalob (§ 11 odst. 1 písm. j)).
Zvláštním druhem řízení, kterému se rovněž dostalo plného osvobození od
soudních poplatků je řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu

34
35

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., zvláštní část, k bodům 14 a 15
Důvodová zpráva k zákonu č. 255/2000 Sb., zvláštní část, k bodu 11 až 22
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(§ 11 odst. 1 písm. k)) 36. Toto řízení bylo zavedeno § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech a soudcích, jako požadavek Evropské unie, aby v soudem projednávané věci
nevznikaly neodůvodněné průtahy. Účastník se může domáhat určení lhůty k provedení
úkonu, má-li za to, že jím podaná předcházející stížnost na průtahy v řízení nebyla
příslušným orgánem státní správy soudů řádně vyřízena. Soud, kterému byl návrh
doručen, má pouze 5 dnů na to, aby se k návrhu vyjádřil a věc postoupil příslušnému
soudu k rozhodnutí.37 Důvodová zpráva k novele, která toto osvobození do zákona o
soudních poplatcích vložila, se omezila jen na konstatování, že se osvobození navrhuje
s ohledem na charakter tohoto řízení.38 Zákonodárce zřejmě nepožadoval za vhodné
v takovém řízení účastníky zatěžovat poplatky, navíc by v souvislosti s výběrem
poplatků vznikaly další průtahy v řízení.
I přes snahu předkladatelů novely č. 218/2011 Sb. zrušit osvobození od poplatků
pro řízení ve věcech náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci
nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo
nesprávným úředním postupem, tento návrh neprošel a toto osvobození zůstalo
zachováno (§ 11 odst. 1 písm. m)). Zmíněná novela významně zredukovala a zcela
zrevidovala jak osvobození věcná, tak osobní, ovšem v tomto případě oporu
zákonodárného sboru (spíše bohužel) nenašla. Důvodem pro zrušení měl být nárůst
těchto řízení, přičemž velké množství návrhů je šikanózní povahy nebo nesplňuje
zákonné důvody. Předkladatelé novely proto chtěli zavést soudní poplatek z takových
návrhů ve výši 2.000 Kč (nikoliv ho stanovit procentní sazbou), čímž měla jasně
akcentovat regulační funkce poplatků nad funkcí fiskální. Osobám v tíživé finanční
situaci by přitom díky institutu individuálního osvobození od soudních poplatků přístup
ke spravedlnosti odepřen nebyl.39

36

Zde došlo k další legislativní chybě. Vlivem nedůsledného zpracování novely, konkrétně v čl. III bodu
13 a 14 zákona č. 293/2013 Sb. upravující znění § 11 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 549/1991 Sb. došlo
k tomu, že ve většině zpracovaných aktuálních znění zákona o soudních poplatcích zní písmena k) a l)
takto:
„k) výmazu osoby z veřejného rejstříku, l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,“. Správně ale
osvobození řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze zákona vypadnout nemělo
a písm. k) a l) mají znít: „k) návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu, l) výmazu osoby z
veřejného rejstříku.“ Jedná se o legislativní chybu, která bude podle sdělení ministerstva spravedlnosti
při nejbližší novelizaci odstraněna.
37
Kocourek, J., Záruba, J. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. Komentář. 2.
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 375
38
Důvodová zpráva k zákonu č. 192/2003Sb., zvláštní část, k části třetí
39
Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., zvláštní část, k bodům 14 a 15
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2.1.2 Osvobození osobní
V případě osobního osvobození stojí na prvním místě osvobození České
republiky a státních fondů40 (§ 11 odst. 2 písm. a)) a územních samosprávných celků v
případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen ((§ 11 odst. 2
písm. b)). Česká republika je tak osvobozena v řízeních, kde za ni vystupuje jak Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak i některá z jejích organizačních
složek41. Osvobození se naopak nevztahuje na státní podniky, státní příspěvkové
organizace a územní samosprávné celky v rámci jejich samostatné působnosti, ty totiž
vystupují jako soukromé subjekty. O důvodech a charakteru tohoto osvobození jsem se
zmínil již výše, hodí se ale zopakovat, že uvedené subjekty jsou od poplatku
osvobozeny bez ohledu na pozici v řízení (navrhovatel/žalobce, odpůrce/žalovaný,
vedlejší účastník) a bez ohledu na typ řízení, což je odlišuje od ostatních případů
osobního osvobození. Podobný režim platí ještě pro cizí státy včetně jejich orgánů, je-li
zaručena vzájemnost ((§ 11 odst. 2 písm. m)) a pro diplomatická zastupitelství cizích
států a delegované diplomatické zástupce, konzuly z povolání a další osoby, jsou-li
státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a
imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním
zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob ((§ 11 odst. 2 písm. h)). Počet takových
řízení je však zcela zanedbatelný a význam je spíše diplomatický. Jediným omezením
pro taková řízení je to, aby nebyla vedena v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu
uvedených diplomatů.
Patrně nejčastějším případem osobního osvobození je osvobození navrhovatele
v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací
povinnost rodičů a dětí (§ 11 odst. 2 písm. c)), neboť ta je upravena v rámci věcného
osvobození. Zde zákon omezuje osvobození jen pro řízení o určení a zvýšení
výživného, nikoliv pro řízení o návrhu na zrušení nebo snížení vyživovací povinnosti.
Osvobození se tak vztahuje na navrhovatele v řízení o určení nebo zvýšení vyživovací
40

Státními fondy jsou fondy ve smyslu § 28 zákona č. 218/2000 Sb. a patří mezi ně: Státní fond životního
prostředí, Státní fond kultury České republiky, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české
kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a Státní zemědělský
intervenční fond. Státním fondem nebyl Pozemkový fond České republiky. K 1.1.2013 byl navíc
Pozemkový fond zrušen a jeho zbytková agenda přešla na nově zřízený Státní pozemkový úřad.
41
Kdo vystupuje za stát před soudem upravuje § 21a o.s.ř.
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povinnosti mezi ostatními potomky a předky, mezi manžely a mezi rozvedenými
manžely. Pokud jde o řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s
těhotenstvím a porodem pro neprovdanou matku, vyčlenil zákonodárce toto osvobození
pro neprovdanou matku samostatně (§ 11 odst. 2 písm. f)).
V rodinněprávním okruhu je dále od poplatků osvobozen navrhovatel v řízení o
určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství (§ 11 odst. 2
písm. g)). Formulace byla zvolena tak, aby nebylo pochybností o výkladu pojmu
„určení rodičovství“. Navrhovatel v řízení o popření rodičovství byl proto z osvobození
výslovně vyloučen. To je dáno samozřejmě tím, že určení rodičovství směřuje obecně
ve prospěch dítěte, a to jak z hlediska vyživovací povinnosti tak i rodičovské
zodpovědnosti, zatímco na tom, aby dítě zůstalo bez rodiče, zájem není. S nástupem
nového občanského vyvstala otázka, zda je od poplatku osvobozeno i řízení podle jeho
§ 777, neboť toto řízení v sobě zahrnuje jak institut popření, tak i určení rodičovství. Ze
znění ustanovení § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích lze soudit, že
navrhovatel v tomto případě osvobozen není, ačkoliv připustit lze i výklad opačný. De
lege ferrenda by však bylo vhodné osvobození výslovně vztáhnout i na navrhovatele
tohoto řízení, popř. na řízení jako celek, neboť jeho účelem je především určení
rodičovství. Toto řízení je navíc velmi jednoduché a není účelné jej zatěžovat
poplatkovou povinností.
Další skupina případů osobního osvobození je z oblasti některých nároků na
náhradu škody (či újmy). Prvním případem je osvobození navrhovatele, jemuž byla
způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením
včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo
usmrcením a náhrady nákladů léčení (§ 11 odst. 2 písm. d)). V praxi vznikají
pochybnosti, zda jsou osvobozeny i zdravotní pojišťovny jako navrhovatelé při
uplatňování regresních nároků proti žalovanému, který jinému způsobil újmu na zdraví,
a pojišťovna vynaložila na léčbu této osoby prostředky z veřejného pojištění.
Pojišťovny argumentují tím, zákon nijak nespecifikuje osobu navrhovatele a ani nijak
neomezuje možnost žádat náhradu nákladů léčení pro konkrétní osoby a ony jsou
navrhovateli v řízení o náhradu nákladů léčení, jak předpokládá § 11 odst. 2 písm. d)
zákona o soudních poplatcích. Názory soudů k této otázce se různí. Například Městský
soud v Praze dal zdravotní pojišťovně za pravdu, když se omezil na suché konstatování,
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že se na žalobce osvobození od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o
soudních poplatcích vztahuje.42 Opačný názor zastává Krajský soud v Českých
Budějovicích, který byl v odůvodnění svého rozhodnutí konkrétnější: Do 31.8.2011 byly
zdravotní pojišťovny, uplatňující daný nárok, osvobozeny od soudních poplatků podle §
1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 117/1998 Sb. Tento právní předpis však byl ke
dni 1.9.2011 zrušen zákonem č. 218/2011 Sb., plyne-li z důvodové zprávy k tomuto
zákonu, že řízení, která podle specifikované vyhlášky byla osvobozena, budou napříště
zpoplatněna a že dosavadní vyhláška byla v rozporu s cíli, které návrh zákona č.
218/2011 Sb. sleduje. Odvolací soud z těchto důvodů dospěl k závěru, že žalobkyně již
po 1.9.2011 není při uplatnění svého regresního nároku ze zákona osvobozena. Její
osvobození nelze dovodit ani z § 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích,
protože dle této normy je osvobozen navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví.
Žalobkyně však uplatňuje nárok upravený speciálním předpisem (pozn.: §55 zákona č.
48/1997 Sb.), tedy tzv. regresní náhradu, která je nárokem svého druhu.43 V
odůvodnění obdobného rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích m.j. uvedl:
Částka, kterou žalobce požaduje z titulu regresní náhrady není škodou na zdraví ve
smyslu obč. zákoníku, nýbrž finanční újmou a nárok na její úhradu je upraven
speciálním předpisem.44 Uvedený názor se opírá o judikaturu Nejvyššího soudu45.
Přestože lze s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích souhlasit,
působí odůvodnění trochu těžkopádně a bylo by vhodné, aby zákonodárce daný druh
osvobození upřesnil. K osvobození zdravotních pojišťoven v takových případech
ostatně nejsou důvody ekonomické, sociální ani morální. Často se ale zapomíná, že
zdravotní pojišťovny jsou v řadě obdobných případů osvobozeny dle § 11 odst. 2 písm.
q), byly-li jako poškozené v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku
odkázány na řízení ve věcech občanskoprávních, a zde o jejich osvobození není pochyb.
Druhým případem osvobození v oblasti náhrady škody je osvobození
navrhovatele v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání (§ 11
odst. 2 písm. e)) a třetím pak již nastíněné osvobození navrhovatele v řízení o náhradě
škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl

42

Usnesení MS v Praze ze dne 2.1.2012, č.j. 55 Co 550/2011-22
Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 16.2.2012, č.j. 8 Co 376/2012-12
44
Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 16.1.2012, č.j. 19 Co 91/2012-11
45
Rozsudek NS ze dne 15. 9. 1999, sp. zn. 2 Cdon 2079/97 (R 30/2002 civ)
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pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho
zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních (§ 11 odst. 2 písm. q)). Uvedené
ustanovení bylo do zákona včleněno až novelou č. 218/2011 Sb. (tehdy jako písm. t)) a
je třeba jej hodnotit pozitivně. Trestní řízení totiž poplatkově zatíženo není a je jen na
rozhodnutí soudu, zda bude o náhradě škody rozhodnuto v rámci trestního řízení nebo
zda bude poškozený se svým nárokem odkázán na řízení občanskoprávní, kde by jinak
musel soudní poplatek uhradit, nešlo-li by o náhradu újmy na zdraví. V souvislosti s
kontroverzní amnestií prezidenta Klause z 1.1.2013 byl tento případ osvobození jedním
z důvodů poškození osob poškozených trestným činem neboť bez pravomocného
rozhodnutí v trestním řízení nemohl být poškozený s nárokem na náhradu škody k
občanskoprávnímu řízení odkázán a v případě uplatnění nároku byl poplatkem zatížen.
Ministerstvo spravedlnosti chtělo tomuto negativnímu důsledku čelit46 a brzy přišlo s
novou úpravou osobního osvobození. S účinností od 1.7.2013 přibylo ustanovení § 11
odst. 2 písm. v) (nyní písm. r)), dle něhož je od poplatku osvobozen navrhovatel v řízení
o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení,
který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí
prezidenta republiky.
Další novinku s účinností od 1.8.2013 přinesla novela zákona o soudních
poplatcích č. 45/2013 Sb., která zavedla osvobození pro poškozeného trestným činem,
jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na náhradu majetkové
škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení v
řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku (tehdy § 11 odst. 2 písm. u), nyní
písm. s)). Nacházíme-li se v trestněprávní oblasti, zbývá zmínit osvobození
navrhovatele v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti (§ 11 odst. 2
písm. l). Jedná se o řízení proti státu dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité
pomoci obětem trestné činnosti.
Osvobozen je i cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné
ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o
prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní
svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění (§ 11 odst. 2 písm. i)).
Zákonodárci se jeví jako správné a účelné tyto cizince, kteří byli zbaveni rozhodnutím
46

Ministr spravedlnosti: Odpusťme soudní poplatky těm poškozeným, kterým amnestie zkomplikovala
přístup k náhradě škody (http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=327186)
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správního orgánu jednoho z nejvýznamnějších základních lidských práv, a to osobní
svobody, osvobodit od soudních poplatků v daných řízeních, aby v těchto případech
neexistovala zákonná překážka pro možnost rychlého uplatnění jejich práv u soudu a
tedy, aby nedocházelo k průtahům v řízení. Zavedení osvobození od soudních poplatků
zrychlí výše uvedená řízení, čímž bude nakročeno i transpozici tzv. návratové směrnice
EP a Rady č. 2008/115/ES, která členským státům ukládá rozhodovat v daných
případech urychleně.47
Osobní osvobození dále náleží navrhovateli v řízení o vydání věci nebo
uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, je-li v těchto předpisech zakotven nárok na
osvobození (§ 11 odst. 2 písm. j)). Těmito zvláštními předpisy, jak již bylo zmíněno, je
zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a zákon č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Obdobně se osvobozuje navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích (§ 11 odst. 2 písm. k)). V obou případech se
osvobozují pouze osoby oprávněné, nikoliv osoby, proti nimž jsou tyto nároky
uplatňovány.
Stejně jako u věcného osvobození myslel zákon i na osobní osvobození v
některých rejstříkových řízeních. Vlivem rekodifikace soukromého práva v oblasti
veřejných rejstříků a vlivem novely č. 293/2013 Sb. bylo původní osvobození dle § 11
odst. 2 písm. m) až o) zrušeno a nahrazeno jinými ustanoveními a do zákona bylo nově
vneseno osvobození pro právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech
veřejného rejstříku (§ 11 odst. 2 písm. t)). V jejich případě není důvod tyto navrhovatele
v rejstříkových věcech zatěžovat poplatkovou povinností, neboť stát má zájem na
vzniku těchto subjektů, které vyvíjejí činnost prospěšnou pro společnost.
V insolvenčním řízení jsou od poplatků osvobozeni insolvenční správce a
dlužník (§ 11 odst. 2 písm. o) a rovněž jsou insolvenční správce a dlužník s
dispozičními oprávněními osvobozeni v řízení o nárocích, které se týkají majetku
patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku (§ 11
odst. 2 písm. n)), aby mohli účinně realizovat pohledávky a jiná majetková práva.
Nově došlo k osvobození navrhovatele ve věci ochrany proti domácímu násilí
(§ 11 odst. 2 písm. p)). Tento institut chrání navrhovatele před jednáním, které vážně
47

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., zvláštní část, k bodu 16
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ohrožuje jeho život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost. Tato úprava posiluje
právo na přístup k soudu v situacích, kdy i zaplacení minimálního poplatku může
navrhovateli způsobit nepřiměřené potíže ve snaze domoci se svých práv.48

2.2 Individuální osvobození od poplatkové povinnosti
Kromě věcného a osobního osvobození umožňuje zákon i osvobození
individuální, které nevyplývá přímo ze zákona, ale rozhoduje o něm soud. Důvodem
takové možnosti je eliminace nepřiměřených tíživých důsledků, kdy by bezvýjimečné
vyžadování splnění poplatkové povinnosti v situacích nespadajících do osvobození
věcného nebo osobního mohlo učinit pro některé navrhovatele zahájení řízení finančně
nedostupným a vést tak k odepření práva na přístup k soudu. Pokud soud neosvobodí od
poplatku někoho, kdo osvobozen být měl, toto právo tím poruší a je dán důvod k
přezkumu takového postupu Ústavním soudem. Právo na svobodný přístup k soudu
přitom vyplývá nejen z čl. 36 odst. 1 Listiny, ale i z čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod (Úmluva) a je předmětem několika doporučení
Výboru ministrů Rady Evropy.49
Narážíme-li na Úmluvu, právo na svobodný přístup k soudu nevyplývá z jejího
čl. 6 odst. 1 explicitně. Jde o jeden z aspektů práva na spravedlivý proces, který
vytvořila judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Poprvé se tak stalo
rozsudkem ve věci Golder proti Spojenému království v r. 197550, dle něhož by byla
veškerá ochrana práv zaručená článkem 6 Úmluvy zbytečná, kdyby nebylo možné
soudní řízení nejdříve vůbec zahájit. ESLP ale toto právo nevnímá jako absolutní.
V jiném rozhodnutí např. připustil, že státy mohou zavést omezení bránící šikanózním
48

Tamtéž
Např. č. 7/1981, č. 1/1993
50
Stěžovatel byl držen ve věznici, v níž propuklo povstání, a on byl jedním z dozorců obviněn
z napadení. Tomuto narčení se chtěl stěžovatel bránit tím, že chtěl proti dozorci podat žalobu pro
pomluvu. Vězeňský řád to ale znemožňoval. ESLP se vyjádřil tak, že v civilních záležitostech si lze
stěží představit zachování principů rule of law bez svobodného přístupu k soudu. Zásada, že každý
občanskoprávní nárok musí podléhat soudní ochraně, je jeden z všeobecně uznávaných základních
právních principů. Totéž platí o mezinárodněprávně uznávané zásadě zákazu odepření spravedlnosti.
Článek proto 6 musí být vykládán v souladu s těmito principy. (rozsudek ESLP ze dne 21.2.1975,
Golder proti Spojené království)
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návrhům v tom rozsahu, dokud ještě tato omezení sledují legitimní cíl a nepopírají
podstatu práva na svobodný přístup k soudu.51 Například nástroje bránící kverulantům v
podávání neopodstatněných návrhů neporušují čl. 6 odst. 1, jestliže se tím šetří soudní
čas a prostředky na případy, které si to zaslouží více.52 Právo na svobodný přístup
k soudu ovšem nemůže existovat jen v teoretické rovině, musí být také efektivní. Tzn.,
že např. chudá osoba mající zájem uplatnit u soudu nárok, který je opodstatněný, avšak
právně natolik složitý, že bez právní pomoci není možné jej řešit, musí členský stát
takové osobě poskytnout právní pomoc, pokud je to nezbytné k efektivnímu uplatnění
práva na přístup k soudu.53
Pokud jde o samotné soudní poplatky, ESLP s nimi nemá principiální problémy.
Problém spatřuje, až když jejich nezaplacení vede k odmítnutí návrhu, ať už jde o návrh
člověka, jemuž měly být soudní poplatky spíše prominuty a jemuž měla být poskytnuta
právní pomoc, nebo je-li poplatek za prvostupňový návrh enormně vysoký. ESLP je pak
obzvlášť kritický tehdy, když výše soudního poplatku zabraňuje v přístupu k soudu
jednotlivci, který chce žalovat stát ať už třeba za nezákonný postup policie nebo
správních úřadů (možná proto se nakonec zákonodárce neodhodlal k zamýšlenému
zrušení zákonného osvobození dle § 11 odst. 1 písm. m) zákona o soudních poplatcích).
Česká republika kritice ESLP dosud v poplatkové oblasti nečelila.54
Jak bylo zmíněno, demokratický stát respektující základní lidská práva a
svobody musí aktivně vytvořit (nejen) svým občanům podmínky pro to, aby mohli bez
nepřiměřených překážek uplatňovat své právo na soudní ochranu, a musí tak různými
instrumenty chránit sociálně znevýhodněné osoby. Těmito instrumenty jsou v našem
civilním procesu právě institut osvobození od soudních poplatků, ustanovení zástupce
pro řízení soudem nebo diskreční pravomoc soudu při rozhodovaní o nákladech řízení.
Ve starší literatuře se můžeme pro výše uvedené ochranné instituty setkat i s označením
„právo chudých“. Tento pojem vychází ze zákona č. 113/1895 Ř.z., o soudním řízení v
občanských rozepřích právních (civilní řád soudní). Právo chudých bylo jako ucelená
kapitola (oddíl první, titul sedmý) podrobně upraveno v jeho § 63 až 73 a není bez
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zajímavosti, že ve své podstatě zůstalo zachováno dodnes. I z toho vyplývá, že institut
osvobození od soudních poplatků je pro náš právní řád institutem tradičním.55

Individuální osvobození od soudních poplatků neupravuje zákon o soudních
poplatcích, ale občanský soudní řád v § 138 pro řízení civilní a soudní řád správní v
§ 36 pro správní soudnictví. Hned v úvodu si obě ustanovení pro srovnání odcitujme.

§ 138 o.s.ř.:
(1) Na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od
soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě
bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od
soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto
rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se
osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před
rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
(2) Přiznané osvobození předseda senátu kdykoli za řízení odejme, popřípadě
i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry
účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.
(3) Byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce,
vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce
a na odměnu za zastupování.

§ 36 s.ř.s.:
(3) Účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní
žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat
účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to
zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud
k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané
osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do
pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození
55

Více o právu chudých viz. příslušná ustanovení zákona č. 113/1895 Ř.z., o soudním řízení v
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neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. Přiznané osvobození se vztahuje i na řízení o
kasační stížnosti.

Znění shora uvedených ustanovení není, co se týče podmínek pro osvobození od
poplatků, zcela shodné, na druhou stranu se ale po obsahové stránce výrazně neliší.
Z rozdílů stojí za zmínku zejména podmínka „odůvodňují-li to poměry účastníka“
oproti „nemá dostatečné prostředky“. Pojem „prostředky“ je totiž významově užší než
pojem „poměry“. Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu se přitom k této
pojmové odchylce nijak nevyjadřuje. Z těchto rozdílných pojmů ovšem nelze dovozovat
žádné zásadní závěry, zvlášť když s.ř.s. v závěru téhož ustanovení, při úpravě odnětí
osvobození, vychází rovněž z pojmu „poměry“. Pojem „prostředky“ tedy nelze vykládat
pouze v jeho zužujícím významu vlastnictví dostatečné finanční hotovosti a při úvaze o
splnění podmínek pro osvobození od soudního poplatku v rámci soudního řízení
správního nelze poměry žadatele v širším smyslu pomíjet.56 Rozdíl existuje i v druhé
podmínce testující opodstatněnost nároku. Zatímco § 138 o.s.ř. používá spojení „nejdeli o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva“, § 36 s.ř.s.
hovoří o učinění „závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný“. Obě znění jsou si
účelem podobná, avšak znění o.s.ř. působí přísněji neboť podmínku s.ř.s. řešící šanci na
úspěch lze při srovnání s o.s.ř. ztotožnit jen s podmínkou hovořící o zřejmě
bezúspěšném uplatňování nebo bránění práva. Účastník uplatňující právo svévolně totiž
může být za určitých podmínek v podstatě se svým nárokem úspěšný. Takové
uplatňování práva se zpravidla označuje jako „šikanózní“. O.s.ř. šikanóznímu
uplatňování práva dobrodiní osvobození od soudních poplatků neposkytuje výslovně,
avšak ani z takto odlišného pojetí nelze činit jasný závěr, že by s.ř.s. takovým návrhům
ochranu poskytoval. Bylo by ale patrně třeba zapojit patřičnou právní argumentaci a
extenzivnější výklad.57
Z uvedeného srovnání vyplývá, že judikatura soudnictví správního i civilního
zabývající se otázkou individuálního osvobození od soudních poplatků je obecně
relevantní pro oba typy soudního řízení a lze v ní napříč hledat inspiraci, ovšem s jistou
dávkou opatrnosti. Přestože v této práci dostane prostor dále již jen úprava vyplývající z
56
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ustanovení § 138 o.s.ř., budou tak v jejím rozboru zahrnuty i závěry z judikatury
soudnictví správního, které se často dotýkají osvobození od soudních poplatků v obecné
rovině.

Novela č. 218/2011 Sb. nezasáhla jen do zákona o soudních poplatcích, ale jako
komplexní novela v oblasti soudních poplatků změnila i znění § 138 o.s.ř. Předchozí
ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. znělo: Na návrh může předseda senátu přiznat
účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry
účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění
práva. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má
i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však
nevracejí. Novela odebrala z první věty slova „zcela nebo“ a na její konec zařadila větu
za středníkem: „; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze
výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto ustanovení musí být
odůvodněno“. Tato změna byla motivována snahou o to, aby se účastník, který nemá
dostatek prostředků na zaplacení soudních poplatků v plné výši, na nákladech soudního
řízení podílel alespoň drobnou částkou, kterou je schopen zaplatit. Cílem bylo posílit
regulační funkci poplatků i pro oblast osvobození. U osob s velmi malými příjmy je
třeba výši poplatků moderovat, avšak pro zachování odpovědnosti při podávání návrhů
by se i tyto osoby měly na řízení nějak finančně podílet, a pouze jsou-li proto zvlášť
závažné důvody lze navrhovatele od soudních poplatků osvobodit zcela.58 Současně
došlo k tomu, že oproti předchozí praxi, musí soud odůvodnit i usnesení, kterým návrhu
na úplné osvobození od soudních poplatků zcela vyhověl. Prakticky to znamená, že
musí být odůvodněno každé rozhodnutí o návrhu na osvobození od poplatkové
povinnosti. Tuto změnu lze hodnotit jen kladně, neboť předchozí úprava sváděla soudní
úředníky, příp. soudce, k častému vyhovování těmto žádostem i v případech, kde by
postačovalo osvobození částečné nebo dokonce, kde by poměry navrhovatele
neodůvodňovaly osvobození vůbec. Takové rozhodnutí bylo totiž podstatně jednodušší,
rychlejší a nepodléhalo opravným prostředkům.
Ze slova „může“ v první větě § 138 odst. 1 o.s.ř. se zdá, že zákon dává soudu
určitý prostor pro soudní uvážení a umožňuje nepřiznat účastníkovi ani částečné
58
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osvobození od soudních poplatků i v případě, že by navrhovatel všechny podmínky pro
(alespoň částečné) osvobození splňoval, a že tak na osvobození není právní nárok. Zde
je však potřeba být opatrný a uvědomovat si účel institutu individuálního osvobození od
soudních poplatků, kterým je umožnit každému, tedy i zcela nemajetnému, právo
domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1
Listiny. Soudní uvážení se musí řídit obdobnými pravidly jako uvážení správní, tzn.
soud se musí zejména vyvarovat libovůli, rozlišovat mezi různými případy na základě
racionálních, logických a nediskriminačních kritérií, posuzovat obdobné případy
obdobně a různé různě.59 Není snadné si představit ústavně konformní výklad
umožňující osobě splňující zákonem stanovené podmínky pro osvobození od soudních
poplatků osvobození nepřiznat, ale zcela tuto možnost vyloučit nelze. K nepřiznání
osvobození osobě splňující všechny kladené podmínky by mohlo dojít například v
případě, kdy osoba tyto podmínky nesplňující simulovaně postoupí svou pohledávku
osobě zcela nemajetné za účelem jejího vymáhání.60 Takové jednání by se ve vztahu k
poplatkové povinnosti mohlo posoudit i jako obcházení zákona a zcela jistě by bylo
důvodem pro využití možnosti takové osobě osvobození nepřiznat. Zohlednit lze i
povahu uplatněného nároku např. z hlediska jeho závažnosti a nezbytnosti pro
navrhovatele. 61
O osvobození od soudních poplatků rozhoduje soud výlučně jen na návrh.
Takový návrh lze podat nejen v rámci již probíhajícího řízení, příp. současně s žalobou,
a to nejpozději do pravomocného skončení řízení62, ale dokonce ještě před jeho
zahájením pro zamýšlené řízení. Návrh na osvobození od soudních poplatků pro dosud
59
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nezahájené řízení má pro navrhovatele význam, spojí-li jej s návrhem na ustanovení
bezplatného zástupce, právě proto, aby zástupce mohl kvalifikovaným způsobem sepsat
žalobu a aby navrhovatel mohl být zastoupen již od samého počátku řízení.
O možnosti požádat o individuální osvobození od soudních poplatků je soud
povinen účastníka poučit při jednání za podmínek stanovených § 118a odst. 4 o.s.ř.,
častěji ale k poučení dochází mnohem dříve, prostřednictvím usnesení s výzvou k
uhrazení soudního poplatku. Pro žádost zákon nevyžaduje žádné zvláštní náležitosti.
Musí splňovat především obecné náležitosti podání podle § 42 odst. 4 o.s.ř. Aby však
soud mohl o žádosti věcně rozhodnout, musí návrh obsahovat dostatečný rozsah tvrzení
dokládající navrhovatelovy poměry a tato tvrzení by měla být doložena. V případě
žádosti o osvobození pro dosud nezahájené řízení je nezbytné také alespoň stručně
vylíčit, v jaké záležitosti navrhovatel zamýšlí žalobu nebo jiný návrh podat, aby soud
mohl tento návrh posoudit i z hlediska jeho opodstatněnosti.
Žádost o osvobození lze koncipovat jako žádost o osvobození v celém rozsahu,
jen jako částečné, jen pro určitou část řízení nebo jen pro konkrétní úkon. Soud je
rozsahem takového návrhu vázán a nemůže jej překročit. Naopak má samozřejmě
možnost vyhovět návrhu jen z části nebo mu nevyhovět vůbec. Nestanoví-li soud v
rozhodnutí něco jiného, vztahuje se osvobození přiznané podle ustanovení § 138 o.s.ř. i
na poplatky za jednotlivé úkony.63
O návrhu na osvobození od soudních poplatků rozhoduje soud usnesením, které
se doručuje pouze navrhovateli. Ostatní účastníci nejsou takovým rozhodnutím dotčeni
a nemohou se proti němu odvolat.64 Osvobození od soudních poplatků je totiž vztahem
mezi jeho navrhovatelem a státem, který garantuje přístup k soudu a právní ochranu.
V řízení o návrhu na osvobození od soudních poplatků před obecnými soudy proto jiní
účastníci nedisponují žádnými procesními prostředky, kterými by jeho výsledek mohli
ovlivnit.65 Proti usnesení soudu prvního stupně, kterým nebylo návrhu zcela vyhověno,
je odvolání přípustné, přičemž k odvolání, jak vyplývá z předchozích vět, je legitimován
pouze ten, kdo o osvobození požádal. O odvolání proti usnesení soudu prvního stupně
může rozhodnout přímo soud prvního stupně v rámci tzv. autoremedury podle § 210a
o.s.ř., vyhoví-li odvolání v plném rozsahu.
63
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Soudem přiznané osvobození lze podle § 138 odst. 2 o.s.ř. kdykoliv za řízení
účastníku odejmout, a to i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení
řízení

ukáže,

že

poměry

účastníka

osvobození

neodůvodňují,

popřípadě

neodůvodňovaly. Odnětí osvobození je tak možné buď z toho důvodu, že se poměry
účastníka, které byly rozhodné pro přiznání osvobození od soudních poplatků, změnily
takovým způsobem, že již osvobození neodůvodňují nebo z důvodu, že soud dodatečně
zjistí, že skutečné poměry účastníka osvobození od soudních poplatků neodůvodňovaly
již v době, kdy bylo přiznáno.66 Zjistí-li tak následně soud, že jeho rozhodnutí
vycházelo z klamavých nebo neúplných údajů, může účastníkovi osvobození odejmout i
zpětně a uložit mu povinnost poplatek uhradit. Pokud však poměry účastníka byly řádně
zjištěny a nedošlo k jejich změně, není možné jednou přiznané osvobození odejmout
proto, že soud změní hodnocení těchto poměrů. Při týchž poměrech účastníka, které byly
zjištěny při přiznání osvobození, je soud svým původním rozhodnutím vázán.67 Usnesení
o odnětí osvobození od soudních poplatků se rovněž doručuje pouze tomu, komu bylo
odňato a pouze ten je legitimován k podání odvolání. I u odvolání proti tomuto usnesení
platí, že o něm může rozhodnout soud prvního stupně v rámci autoremedury. Ostatní
účastníci řízení sice ve věci osvobození od poplatků nedisponují žádnými procesními
prostředky, na druhou stranu se často jedná o osoby, kterým jsou majetkové poměry
navrhovatele známy. Jestliže jsou si vědomi, že navrhovatel své poměry zkreslil nebo
něco zamlčel, mohou dát soudu podnět, který je způsobilý přimět soud právě k
rozhodnutí o odnětí osvobození.
Podá-li navrhovatel nový návrh na osvobození od soudních poplatků, přestože
jeho předchozímu návrhu učiněnému ve stejném řízení soud nevyhověl, lze o něm
rozhodnout jen tehdy, jestliže se majetkové poměry navrhovatele od předchozího
rozhodnutí významnějším způsobem změnily a navrhovatel tyto skutečnosti doloží.
Pokud k žádné relevantní změně poměrů navrhovatele nedojde, soud usnesením řízení o
novém návrhu na osvobození od soudních poplatků zastaví pro překážku věci
rozhodnuté dle § 159a odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. Pokud jde o
účastníka, který v řízení podává neúspěšné návrhy na osvobození od poplatků
opakovaně a protahuje tím řízení, není účelné zabývat se každým takovým návrhem
66
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zvlášť. V takovém případě je praktičtější řízení zastavit pro nezaplacení soudního
poplatku, avšak za podmínky, že se soud se všemi následnými návrhy na osvobození od
poplatků vypořádá alespoň v odůvodnění usnesení o zastavení řízení.68
Jak bylo zmíněno již v úvodu kapitoly 2, lze individuální osvobození od
soudních poplatků přiznat i účastníkovi osvobozenému ze zákona, neboť individuální
osvobození má širší dopad a přináší další dobrodiní. Kromě toho, že taková osoba
nemusí hradit soudní poplatky, nelze jí uložit ani povinnost složit zálohu na náklady
důkazů (§ 141 odst. 1 o.s.ř.), povinnost nahradit státu náklady, které platil (§ 148 odst. 1
o.s.ř.) a má právo na ustanovení zástupce pro řízení (§ 30 o.s.ř.).69 Všechna uvedená
dobrodiní se ovšem účastníku přičítají jen v rozsahu, v jakém bylo osvobození přiznáno.
Přiznané osvobození od soudních poplatků zaniká zásadně právní mocí
rozhodnutí, kterým se řízení o věci samé končí. Výjimka z tohoto pravidla nastává
například při vydání doplňujícího nebo opravného rozhodnutí. Právě z důvodu, že
právní mocí konečného rozhodnutí osvobození zaniká, nevztahuje se již přiznané
osvobození na řízení dovolací, řízení o žalobě na obnovu řízení nebo o žalobě pro
zmatečnost ani na následné řízení o výkon rozhodnutí. Má-li tak účastník o osvobození
od soudních poplatků v těchto řízeních zájem, musí soud o jeho přiznání znovu
požádat.70 Osvobození přiznané pro dovolací řízení následně neplatí pro řízení před
soudem prvního stupně nebo řízení před odvolacím soudem, ke kterým se věc vrací po
zrušovacím rozhodnutí dovolacího soudu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o „individuální“ osvobození, zaniká toto
osvobození rovněž přechodem na procesního nástupce účastníka, který do řízení
vstoupil podle § 107 nebo 107a o.s.ř.71 Tento nástupce přijímá stav řízení, jaký tu byl v
době jeho nástupu do řízení. Poplatky, které byly prominuty jeho předchůdci (typicky
poplatek z návrhu na zahájení řízení) proto platit nemusí. Pokud by však podal ve věci
samé odvolání, poplatková povinnost z odvolání mu již svědčí.72
Na závěr je třeba zmínit, že podstata individuálního osvobození od soudních
poplatků nespočívá v tom, že by stát za osvobozeného účastníka soudní poplatek
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zaplatil, ale v tom, že stát od něj poplatek nezinkasuje. Náklady, které stát vynakládá na
soudnictví, mají výlučně fixní charakter, takže stát není nucen vynaložit víc peněžních
prostředků na soudnictví v případě, že nechá proběhnout soudní řízení bez úhrady
soudního poplatku (pouze určité finanční prostředky nezíská). Pokud je navíc
osvobozený účastník v řízení ve věci samé úspěšný, stát soudní poplatek nakonec
zinkasuje, neboť jej zaplatí protistrana v rámci rozhodnutí o přechodu poplatkové
povinnosti.73

Pro to, aby mohlo být navrhovateli alespoň částečné osvobození od soudních
poplatků přiznáno, vyžaduje zákon kumulativní splnění dvou podmínek. První z nich je
odůvodněnost osvobození daná poměry účastníka a druhou pak opodstatněnost návrhu
vyjádřená zákonem tak, že se nesmí jednat o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné
uplatňování nebo bránění práva. Obdobné parametry uplatňují i právní řády mnoha států
a Česká republika není výjimkou. Zkoumání těchto podmínek se v zahraniční literatuře
označuje pro první podmínku jako „means test“ a pro druhou jako „merit test“.74
Přezkumem obou podmínek se budou zabývat následující dvě podkapitoly.

2.2.1 Zkoumání poměrů navrhovatele (mens test)
Účastník, který požádá soud o osvobození od soudních poplatků, musí
především prokázat, že jeho poměry osvobození od poplatkové povinnosti odůvodňují.
Musí skutečnosti prokazující jeho nepříznivé poměry tvrdit a doložit. Důkazní břemeno
tak nese vždy navrhovatel. I když osvědčení tíživých poměrů či výjimečné sociální
situace, která by měla vést k osvobození od soudních poplatků, leží na žadateli, je praxe
většinou taková, že účastník formálně o osvobození požádá, aniž by svá tvrzení jakkoliv
prokázal. Pokud účastník tuto povinnost nesplní, soud jeho výdělkové a majetkové
poměry sám z úřední povinnosti nezjišťuje.75 Jestliže je rozsah jeho tvrzení
nedostatečný nebo jakákoliv tvrzení zcela chybí, soud zpravidla navrhovateli zašle
73
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formulář s prohlášením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech76 a vyzve ho
k jeho vyplnění. Formulář je koncipován tak, aby navedl navrhovatele k vyplnění údajů,
které obvykle stačí k tomu, aby si soud mohl udělat o jeho poměrech základní
představu. Jeho vyplnění rozhodně není podmínkou pro kladné rozhodnutí o návrhu,
neboť poměry účastníka lze doložit i jinak, avšak málokterý z účastníků žádající o
osvobození je schopen své poměry sám v patřičném rozsahu doložit, takže poskytnutí
tohoto formuláře se stává pravidlem. Přestože soud při zkoumání poměrů navrhovatele
vychází především z údajů, které mu byly poskytnuty, může zohlednit i další
skutečnosti, které se o navrhovateli dozvěděl např. z jiného řízení.
Často se však stává, že účastník v poskytnuté lhůtě vyplněný formulář soudu
nevrátí nebo jej vyplní jen povrchně nebo částečně. Sama skutečnost, že účastník, který
se domáhá osvobození od soudních poplatků, ve stanovené lhůtě nezašle soudu zpět
vyplněný formulář, nemůže ještě vést k vydání rozhodnutí, jímž soud účastníku
osvobození nepřizná. Nastane-li taková situace, měl by soud účastníka k předložení
listiny urgovat, a to s příslušným procesním poučením (§ 5 a násl. o.s.ř.) ve vztahu k
důkaznímu břemenu o účastníkem tvrzených poměrech, jež mají vést k přiznání
osvobození od soudních poplatků.77 Tím se ale celý proces zdržuje již v samém
počátku, takže je vhodné účastníka o nutnosti unesení důkazního břemene poučit již při
prvotním zaslání formuláře.
Když § 138 odst. 1 o.s.ř. hovoří o poměrech navrhovatele, záměrně neuvádí, o
jaký druh poměrů se jedná. Je nepochybné, že má namysli především poměry
majetkové a výdělkové, zohlednit je však třeba i poměry osobní, rodinné a sociální.
O.s.ř. také výslovně neřeší často diskutovanou otázku, kterým subjektům lze
dobrodiní osvobození přiznat a nestanoví ani přesná kritéria pro úvahu soudu o
poměrech navrhovatele, nesnaží se tuto problematiku nijak objektivizovat. Obě otázky
jsou proto předmětem rozhodování soudů, přičemž jejich judikatura není jednotná a v
průběhu času se vyvíjí. Dříve například judikatura vyhrazovala institut osvobození od
soudních poplatků jen osobám fyzickým. Právnické osoby byly jako možný subjekt
osvobození výslovně uvedeny až v občanském soudním řádu z roku 1950.78 Judikatura
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se však i následně držela spíše výkladu, že osvobození se týká především osob
fyzických. Současná judikatura tuto otázku již přesvědčivě vyřešila, a to nejedním
rozhodnutím. Ústavní soud se například vyjádřil tak, že nekoumání poměrů rozhodných
pro přiznání osvobození u právnických osob (v daném případě obcí) je porušením
principu rovnosti stran. Je pak věcí judikatury obecných soudů, aby vymezila kritéria
poměrů, z nichž bude při aplikaci ustanovení § 138 o.s.ř. u právnických osob
vycházet.79
Podobně se judikatura vyjadřovala k problematice osvobození podnikajících
osob (ať už fyzických nebo právnických). Některé soudy nesouhlasily s tím, aby
podnikatelským subjektům bylo osvobození přiznáno, neboť tím podnikatelé přenáší
svá podnikatelská rizika na stát a jejich osvobození proto připadá v úvahu jen v případě,
kdyby se takový účastník dostal do tíživé finanční situace z důvodu tzv. vyšší moci či
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v podnikání.80 To, že žalobcem je
podnikající fyzická osoba a předmět řízení souvisí s jeho podnikatelskou činností, která
s sebou nese podnikatelské riziko, ale není samo o sobě důvodem, proč by za splnění
zákonných předpokladů nemohlo být takové osobě přiznáno (zcela nebo zčásti)
osvobození od soudních poplatků.81 Sama skutečnost, že obecné soudy přistupují
odlišně k žadatelům podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, resp.
podnikatele a nepodnikatele, není v rozporu s principy rovnosti ve smyslu čl. 96 odst. 1
Soud přizná účastníkovi na jeho žádost pro dobu dalšího řízení osvobození od soudních poplatků,
není-li již účastník osvobozen podle poplatkových předpisů, popřípadě i osvobození od záloh a jiných
výdajů na soudní úkony (dále jen "zálohy"), jestliže by účastník nemohl nést tyto náklady bez
ohrožení potřebné výživy vlastní nebo výživy osob, kterým má podle zákona poskytovat úhradu na
osobní potřeby; stejné osvobození přizná soud na žádost právnické osobě nebo úředně ustanovenému
orgánu pro správu majetkové podstaty, jestliže potřebnou úhradu nelze opatřit z prostředků právnické
osoby nebo z majetkové podstaty, zastupované úředně ustanoveným orgánem.
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Ústavy, resp. čl. 37 odst. 3 Listiny. Tyto rozdíly mají svůj původ ve výrazně odlišné
právní povaze těchto účastníků. Nároky, které je třeba požadovat po fyzické osobě nepodnikateli, musí být nutně odchylné od těch, které je třeba požadovat od fyzických
osob - podnikatelů, mají-li být v potřebném rozsahu zjištěny skutečnosti rozhodné pro
případné, byť i částečné, osvobození od povinnosti platit soudní poplatky. Obdobně je
třeba pohlížet na právnické osoby, neboť ne všechny jsou založené za účelem
podnikání, navíc právní řád činí zřetelnou distinkci mezi právnickými osobami
založenými dle práva soukromého a právnickými osobami založenými dle práva
veřejného.82 Interpretaci § 138 odst. 1 o.s.ř. rozlišující bez zákonného důvodu subjekty
podnikající a nepodnikající ale nelze považovat za ústavně konformní. Soud musí
primárně zkoumat objektivní neschopnost účastníka zaplatit soudní poplatek, nikoliv
zkoumat, na základě jakých skutečností nastala jejich platební neschopnost.83
Pro soudy je zkoumání poměrů právnických osob a podnikajících fyzických
osob poměrně složitou záležitostí, zvlášť za situace, kdy o osvobození rozhoduje vyšší
soudní úředník. Kvalifikovaný závěr o jejich poměrech lze totiž často učinit jen s
určitými znalostmi ekonomie, především účetnictví. Rozhodnutí o návrhu právnické
osoby o její osvobození tak může být leckdy náročnější než samotné rozhodnutí ve věci
samé. Hlavním problémem tak není povaha takového navrhovatele, ale hlediska
zkoumání jeho poměrů.84 Řízení o osvobození od soudních poplatků navíc nemůže stát
na rozsáhlém dokazování (např. formou znaleckého posudku), neboť je předpokladem
pro další postup soudu, a proto musí být rychlé. Obsáhlé šetření je tak v rámci této fáze
řízení vyloučeno.85 Na dokazování a odůvodnění rozhodnutí o návrhu na osvobození od
soudních poplatků nemohou být kladeny takové nároky, jaké jsou kladeny třeba na
rozsudek.
Pokud jde o právnické osoby, pro zjištění jejich poměrů soud samozřejmě
nepoužívá zmíněný formulář s potvrzením o osobních, majetkových a výdělkových
poměrech, který je koncipován výlučně pro osoby fyzické, ale formulář nazvaný jako
„prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných
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skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“86.
Eventuálně soud vyzve danou právnickou osobou k předložení posledního daňového
přiznání, sdělení, jakým majetkem právnická osoba disponuje, popř. ke sdělení dalších
skutečností, které by mohly prokázat a odůvodnit její tíživé poměry. Kromě samotného
výsledku hospodaření (výše ztráty nebo zisku) je vypovídajícím ukazatelem schopnosti
zaplatit soudní poplatek rovněž výše obratu. U právnických osob a u fyzických osob,
které jsou podnikateli, lze vzít v úvahu rovněž povahu jejich podnikatelské nebo jiné
činnosti, stav a strukturu majetku, platební schopnost (solvenci) aj., ale nutno též
přihlížet k tomu, zda se spekulativně nezbavili majetku či jiných výhod, aby se
poplatkové povinnosti vyhnuli.87
Vraťme se ale k fyzickým osobám. Zákon č. 113/1895 Ř.z. poskytoval
dobrodiní práva chudých osobám, které bez zkrácení nutné výživy pro sebe a svou
rodinu nemohou zapraviti náklady sporu88 a obdobnou úpravu převzal i zákon č.
142/1950 Sb., dle něhož soud přizná osvobození od soudních poplatků, jestliže by
účastník nemohl nést tyto náklady bez ohrožení potřebné výživy vlastní nebo výživy
osob, kterým má podle zákona poskytovat úhradu na osobní potřeby.89 Takto byl
zákonným způsobem definován means test v předchozích úpravách. Jakkoliv je úprava
práva chudých stále zdrojem inspirace, je takové vymezení již překonáno. Požadavek
„odůvodňují-li to poměry účastníka“ je podstatně širší než uvedená definice osoby
chudé. Pro zjištění poměrů fyzické osoby zajímá soud především jaké má příjmy z
pracovního či obdobného poměru, z prací konaných mimo pracovní poměr, z podnikání,
z hmotného či sociálního zabezpečení nebo z jiných zdrojů, jaké má výdaje, jaké jsou
poměry v jeho rodině, jaké jsou příjmy a výdaje domácnosti, s kým žije ve společné
domácnosti, zda a jak se tyto osoby na chodu společné domácnosti podílí, zda má
navrhovatel nějaké vyživovací povinnosti, zda je nájemcem, příp. vlastníkem bytu nebo
jiné nemovité věci, jaké jsou jeho výdaje na bydlení, jaká je výše jeho úspor, jaký je
jeho věk a zdravotní stav, zda má v souvislosti se zdravotním stavem zvýšené výdaje a
případně další okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o osvobození od
soudních poplatků. Při hodnocení majetkových poměrů žadatele je třeba přihlédnout
86
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nejen k výši jeho příjmů a množství disponibilních finančních prostředků, ale také k jeho
možnosti si tyto prostředky opatřit. (...) Přiznání invalidity určitého stupně samo o sobě
tuto situaci nepresumuje, jakkoli naznačuje, že invalida nebude schopen své příjmy
zvýšit běžnou pracovní činností. Není totiž vyloučeno, aby invalida disponoval
i významným majetkem, který získal např. z podnikání či investic, z tvůrčí činnosti nebo
v rámci restituce či jako dědictví.90
Problematické bývá, tvrdí-li navrhovatel ve svém prohlášení vyšší výdaje než
příjmy v mylném domnění, že tím zvýrazní svou tíživou finanční situaci a zvýší šance
na přiznání osvobození. Potom ale není jasné, z čeho tyto výdaje vůbec financuje.
Nedoplní-li tak tyto skutečnosti, stává se jeho návrh nevěrohodný, těžko
přezkoumatelný a tato neúplnost může vést naopak k negativnímu rozhodnutí.
Pokud jde o již zmíněné zjišťování příčin, které vedly k tomu, že navrhovatel
není schopen poplatek zaplatit, nejsou právní názory zcela konzistentní. Nejvyšší
správní soud při interpretaci § 36 odst. 3 s.ř.s. uvedl, že uvedené ustanovení nelze vyložit
jinak než jako pravomoc soudu k prověření objektivní situace (zda účastník má nebo
nemá dostatečné prostředky), nikoliv však jako pravomoc k prověření, z jakých příčin se
tak stalo (tj. k prověření „subjektivní stránky“ nemajetnosti). Příčiny nemajetnosti jsou
totiž pro rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků zásadně irelevantní, neboť
zákonodárce je jako kritérium pro posouzení nestanoví. Jinak řečeno, i kdyby účastník
neměl dostatečné prostředky proto, že se nechoval zodpovědně (např. rezignoval na
svou výdělečnou činnost, ač jí byl schopen), nelze mu za situace, kdy dostatečné
prostředky vskutku objektivně nemá, zásadně dobrodiní § 36 odst. 3 s.ř.s. odepřít.91
Příčiny, z jakých se navrhovatel dostal do situace znemožňující mu úhradu soudních
poplatků, lze v jeho neprospěch vážit jen tam, kde se jeho podnikání zřejmě vymykalo
řádnému podnikání a nakládání s majetkem, což by ovšem muselo být doloženo.
Muselo by tak jít o případ zjevné, excesivní nezodpovědnosti.92 Naproti tomu v
komentářové literatuře se lze dočíst, že i když je věcí osobního rozhodnutí každého, zda
hodlá pracovat, nemůže být zohledněna nemajetnost jako důsledek skutečnosti, že
nepracuje z vlastního rozhodnutí. Nebrání-li proto žadateli o osvobození od soudních
poplatků v práci nebo v jiné výdělečné činnosti zdravotní důvody nebo to, že přes
90
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evidenci u příslušného úřadu práce práci nesehnal, nebo jiné objektivní okolnosti, nelze
nemajetnost jako důsledek absence příjmů z pracovního nebo obdobného poměru
uvádět jako důvod pro osvobození od povinnosti platit soudní poplatky.93 Tato otázka je
aktuální také v případě posuzování žádostí o osvobození od soudních poplatků
podaných vězni, kteří se v podstatě dostali do situace, kdy nemohou být výdělečně
činní, vlastní vinou. Nicméně ani tento fakt nemůže sám o sobě vést k paušálnímu
nepřiznávání osvobození, neboť by šlo nepochybně o zásah do práva na svobodný
přístup k soudu.
Dalším z často diskutovaných problémů je posouzení návrhu osoby, která je
vlastníkem bytu nebo jiné nemovité věci. Vyskytují se totiž názory, že takové
vlastnictví je nezanedbatelnou položkou v majetkových poměrech navrhovatele, a proto
navrhovatel nemůže splnit podmínky pro osvobození. Takové vnímání vlastnictví
nemovitých věcí je však značně zjednodušené. Soudy někdy argumentovaly tím, že
navrhovatel má možnost svou nemovitou věc prodat a tím získat prostředky pro
zaplacení soudního poplatku. Není však možné obecně konstatovat, že vlastní-li někdo
nemovitost k bydlení, navíc nikoliv sám, ale společně s manželkou, nesplňuje podmínku
pro osvobození od soudních poplatků. To by ve své podstatě znamenalo, že takto by byl
žalobce nucen danou nemovitost nejprve zpeněžit, aby mohl účinně iniciovat soudní
řízení.94 Prodej nemovitých věcí navíc představuje nevratný zásah do majetkových a
osobních poměrů, který nemůže být napraven ani následným úspěchem ve sporu a
přiznáním náhrady nákladů řízení. Prodej nemovitých věcí k získání prostředků na
úhradu poplatku lze spravedlivě žádat jen u osob, které je vlastní za účelem
obchodování s nimi, či za účelem jejich pronájmu, nikoliv plní-li jejich nemovitá věc
účel nezbytného rodinného bydlení či rekreace. Zpeněžení i zadlužení nemovitosti je
navíc úkonem časově náročným, ve vztahu k výši soudního poplatku neadekvátním a
zpeněžení pak i nevratným. Z vlastnictví nemovitosti či více nemovitostí však na druhé
straně lze soudit na to, že účastník má prostředky, z nichž tyto nemovitosti udržuje, či
dokonce, že z těchto nemovitostí má určitý výnos. Vlastnictví nemovitostí, stejně jako
jiných hodnotných věcí, tedy je jedním z hledisek, z nichž lze usuzovat na majetkové
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poměry, jakož i na prostředky, jimiž účastník disponuje. To však bude vždy záležet na
konkrétních okolnostech, které nelze obecně kategorizovat.95
Judikatura se vypořádala i s argumentem, kdy navrhovatel tvrdí neschopnost
soudní poplatek uhradit z důvodu, že podal či podává více žalob, přestože v konkrétní
věci by byl poplatek schopen uhradit. Podle Ústavního soudu, posouzení naplnění účelu
institutu osvobození od soudních poplatků je vázáno na konkrétní věc a konkrétní
uplatňované právo, a nikoli ve vazbě na jiné uplatňované nároky. Přístup opačný by
úvahou per reductionem ad absurdum vedl k důsledku, dle něhož účastník, jehož
poměry neodůvodňují osvobození od soudního poplatku, měl by přesto být od jeho
úhrady osvobozen jen proto, že žalob podal mnoho.96 S obdobným argumentem občas
přicházejí i subjekty jako nemocnice či knihovny při vymáhání jejich pohledávek.
Možnost osvobození od soudních poplatků je posuzována v jednotlivých individuálních
případech, a proto při rozhodování soudu nelze přihlížet k nákladům na vymáhání v
ostatních řízeních. Pokud by soudy měly takové subjekty plošně osvobozovat od
povinnosti platit soudní poplatky jen proto, že podávají množství žalob s nízkou
vymahatelností, suplovaly by činnost zákonodárce tím, že by samy rozšířily okruh
subjektů osvobozených od soudních poplatků dle § 11 odst. 2 zákona o soudních
poplatcích.

Posouzení podmínek pro osvobození je otázkou vysoce individuální. Nakonec je
nejspíš správné, že soud nemá pro své rozhodnutí zákonem nastavena nějaká konkrétní
kritéria, která by soudu umožnila odůvodněnost návrhu z hlediska poměrů účastníka
„objektivně“ seznat. Bylo by problematické nastavit nějaké spravedlivé parametry.
Odůvodněnost návrhu z hlediska poměrů navrhovatele navíc nestačí poměřovat jen s
výší soudního poplatku pro dané řízení, ale je třeba zohlednit i výši předpokládaných
nákladů spojených s dokazováním (zpravidla, zda lze očekávat nutnost vyhotovení
znaleckých posudků) a v případě, že byl současně podán návrh na ustanovení zástupce
podle § 30 o.s.ř., musí soud zvážit, zda by byl účastník schopen uhradit i část nákladů
právního zastoupení.

95
96

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24.8. 2010, č.j. 1 As 23/2009-95 (Sb. NSS 2163/2011)
Nález ÚS ze dne 9.2.2009, sp. zn. IV. ÚS 2856/08 (20/2009 USn.)

- 50 -

2.2.2 Podmínka nikoliv svévolného nebo zřejmě bezúspěšného uplatňování
nebo bránění práva (merit test)

I zkoumání druhé podmínky znají právní řády mnoha zemí. Jejím předmětem je
podstata (angl. „merit“ – z toho „merit test“) záležitosti, pro kterou je osvobození
žádáno. Někdy se lze setkat i s pojmem „interest of justice test“, jehož význam lze
vyjádřit přibližně tak, zda je účel pomoci v zájmu spravedlnosti.97
I kdyby účastníkovy poměry zcela zjevně osvobození od soudních poplatků
odůvodňovaly, nelze mu přiznat osvobození od soudních poplatků, pokud by svou
žalobou, popř. jiným zpoplatněným návrhem, svévolně nebo zřejmě bezúspěšně
uplatňoval nebo bránil právo. O zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva se
jedná zejména tehdy, jestliže již ze skutkových tvrzení žadatele (aniž by bylo třeba
provádět dokazování) je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno, nebo je
zjevné, že důvodem podání návrhu je činit žalovanému obtíže, aniž návrh sám má
nějakou naději na úspěch. Jde tedy zejména o šikanózní výkon práva nebo zjevné
oddalování splnění povinností, dlužníka nepochybně zavazujících (cílem není dosáhnout
deklarovaný, žalobou uplatněný, výsledek, ale poškodit jiného, neboť jednající
v rozporu s ustálenými dobrými mravy je přímo veden úmyslem způsobit jinému
účastníku újmu, zatímco dosažení vlastního smyslu a účelu sledovaného právní normou
zůstává pro něho vedlejší a je z hlediska jednajícího bez významu.)98
Problematické je, že se soud musí již při rozhodování o osvobození od soudních
poplatků zabývat meritem věci. Pokud však dospěje k názoru, že povaha uplatňovaného
nároku je případem svévole, nebo že nemá naději na úspěch, neznamená to, že by se
případem dále meritorně nezabýval (i šikanózní návrh může být úspěšný), pouze pro něj
neposkytne výhodu osvobození od poplatku. Toto posouzení se vztahuje pouze k
rozhodnutí o osvobození, nepředjímá výsledek sporu a není podkladem pro rozhodnutí
ve věci samé. Pokud by účastník podal návrh na osvobození od poplatku až poté, co v
řízení před soudem prvního stupně prohrál, neměl by soud při rozhodování o
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osvobození k neúspěchu přihlížet.99 Důvody, které soud vedou nepřiznání osvobození v
rámci merit testu, by měli být „zřejmé“, dalo by se použít i výraz zjevné.
Nejsnáze posouditelnými důvody bývají důvody, které jsou objektivní, typicky
uplynutí lhůty a prekluze práva.100 Soud tak pro zřejmě bezúspěšné uplatňování práva
osvobození nepřizná, podá-li účastník opožděně odvolání nebo dovolání, nebo pokud
podává opravný prostředek proti rozhodnutí, proti němuž není přípustný.
Zkoumání opodstatněnosti nároku je jedním z nejúčinnějších nástrojů proti
kverulantům, sudičství a smyšleným či neodůvodněným nárokům. Bohužel jej nelze
využít například v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné
moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, neboť toto řízení
je od poplatku osvobozeno podle § 11 odst. 1 písm. m) zákona o soudních poplatcích.
Velké množství těchto žalob je totiž šikanózní povahy nebo zcela zjevně nesplňuje
nároky kladené zákonem pro uplatnění takové škody nebo újmy.
Osvobození od soudních poplatků nemá být institutem umožňujícím chudým
osobám vést bezplatně spory podle své libosti. Jeho cílem je zajistit, aby v případech,
kdy tyto osoby nemají dostatek prostředků, přičemž je na místě, aby soudní spor vedly
(neboť jde o věc skutečně se dotýkající jejich životní sféry), jim nedostatek prostředků
nebránil v účinné soudní ochraně.101
Jestliže soud shledá, že žadatel uplatňuje svá práva svévolně či šikánózně nebo
jeho návrh nemá naději na úspěch, může přikročit k rozhodnutí o nepřiznání osvobození
od soudních poplatků, aniž by se dále zabýval poměry navrhovatele. Jelikož obě
podmínky pro osvobození musí být splněny kumulativně, bylo by nadbytečné se
poměry žadatele dále zabývat. Z praktických důvodů by se tak měl soud při posuzování
důvodnosti osvobození nejprve zabývat právě merit testem. O zřejmě bezúspěšné
uplatňování práva půjde tehdy, jestliže již ze skutkových tvrzení navrhovatele je
nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno. Musí jít vždy o zjevně evidentní
případy, mezi které nelze řadit právně složité kauzy, kde otázka důvodnosti žaloby či
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procesní obrany bude posouzena až po provedeném dokazování.102 Opodstatněnost
nároku totiž není třeba nijak prokazovat, vyplývá ze samotného návrhu a soud tuto
otázku posuzuje sám. Tím je merit test oproti means testu jednodušší a rychlejší. Pokud
by měl ale soud o použití tohoto nástroje jakékoliv pochyby, nejde o případ „zřejmosti“,
a neměl by jej proto vůbec využít.

2.2.3 Ustanovení zástupce pro řízení na žádost
Přestože ustanovení zástupce na žádost jde svou materií nad rámec tématu této
práce, je namístě tento institut stručně přiblížit, neboť s osvobozením od soudních
poplatků úzce souvisí. Propojenost těchto institutů má v našem právním řádu dlouho
tradici, když historicky oba spadají do kategorie tzv. „práva chudých“ (zákon č.
113/1895 Ř.z., civilní řád soudní) 103. Právo na právní pomoc je důležitou součástí práva
na soudní ochranu práv (čl. 90 Ústavy) a principu rovnosti stran (čl. 96 odst. 1 Ústavy a
čl. 37 odst. 2 Listiny). Za součást práva na spravedlivý proces považuje Evropský soud
pro lidská práva princip rovnosti stran, který ovšem vyjadřuje pojmem rovnost zbraní
(angl. Equality of Arms). Evropský soud jím rozumí princip, který vyžaduje, aby každá
strana v procesu měla stejnou možnost hájit své zájmy a aby žádná ze stran neměla
podstatnou výhodu vůči protistraně.104
Podle ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby
byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho
žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto
žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle odst. 2, vyžaduje-li to
ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je
povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě
uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.
102
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Stejně jako do § 138 o.s.ř. i do toho ustanovení zasáhla novela č. 218/2011 Sb.,
která do odst. 1 vložila slovo „nezbytně“. Touto na první pohled téměř bezvýznamnou
změnou sledovala zdůraznění mimořádnosti tohoto institutu.105 Pro možnost získat
bezplatného zástupce tak § 30 o.s.ř. stanoví tři podmínky. První z nich je podání žádosti,
druhou je splnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků a třetí pak
nezbytná potřeba ochrany zájmů účastníka.
Stejně jako u osvobození od soudních poplatků rovněž toto právo lze přiznat
pouze na návrh – žádost účastníka. Na rozdíl od institutu osvobození ale § 30 o.s.ř.
upravuje výslovnou poučovací povinnost pro možnost o ustanovení zástupce požádat.
Poučení o možnosti uplatnit právo na ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 o.s.ř. by
měl soud poskytnout každému účastníku, u nějž přichází v úvahu osvobození od
soudních poplatků podle § 138 OSŘ. Vlastní posuzování, zda uvedené předpoklady jsou
opravdu naplněny, včetně otázky, zda nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné
uplatňování nebo bránění práva, soud posoudí až v případě, že účastník skutečně
o ustanovení zástupce požádá.106 Žádost je možné podat kdykoliv za řízení, nebo jak již
bylo zmíněno v předchozí kapitole, i před jeho zahájením pro řízení budoucí. V
takovém případě musí žadatel dostatečně specifikovat předmět zamýšleného řízení.
Pokud jde o druhou podmínku, neznamená to, že účastník musí být od poplatků
přímo osvobozen. Může se stát, že poplatek zaplatil, popř. ho za něj zaplatil někdo jiný,
může jít o účastníka, který nenese poplatkovou povinnost nebo který je od poplatků
osvobozen ze zákona (osvobození ze zákona přitom v žádném případě právo na
ustanovení zástupce nezakládá). Osoba, které svědčí právo na ustanovení zástupce, musí
prokázat, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138
odst. 1 o.s.ř. To, že se jedná o zastoupení bezplatné paradoxně nevyplývá ze samotného
§ 30 o.s.ř., ale je nutné nahlédnout do ustanovení § 138 odst. 3 o.s.ř., podle něhož byl-li
účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce, vztahuje se
osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu
za zastupování. Tato konstrukce je ale značně nepřesná, neboť § 30 o.s.ř. vyžaduje jen
splnění předpokladů pro osvobození, zatímco § 138 odst. 3 o.s.ř. již mluví jen o
účastníku, který byl od poplatků osvobozen. Z této nepřesnosti ale nelze vyvozovat, že
účastník, který od poplatků osvobozen nebyl, přestože prokázal, že takové předpoklady
105
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splňuje, nese náklady tohoto zastoupení. Takový výklad by byl absurdní a proti smyslu
§ 30 o.s.ř.
Problematické však je, že na účastníka osvobozeného od soudních poplatků se
vztahuje osvobození na hotové výdaje zástupce a jeho odměnu jen v rozsahu, v jakém
mu bylo osvobození přiznáno. Soud tak musí při osvobození od soudních poplatků
hodnotit i předpokládané náklady na právní zastoupení. V době rozhodování navíc ještě
nemůže vědět, do jaké výše náklady na zastoupení vyrostou. Z toho důvodu není
možné, aby soud rozhodl, že účastník je od poplatku osvobozen například z jedné
poloviny, přičemž náklady na ustanoveného zástupce neponese žádné. Při takovém
rozhodování musí soud slevit z poplatkových nároků a přiznat účastníkovi většinou
osvobození v plném rozsahu, přestože část poplatku by jinak zaplatit mohl. V opačném
případě by se z poskytnutého dobrodiní mohl stát pro účastníka danajský dar, o který by
při podání žádosti jistě nestál. V tomto ohledu se pevné propojení rozsahu osvobození
od poplatku s rozsahem osvobození od nákladů na právní zastoupení nejeví příliš
praktické.
Hledisko ochrany zájmů žadatele, které vyžadují ustanovení zástupce, je
hledisko velice obecné a abstraktní. Může jít o případy zdravotních, sociálních nebo
majetkových důvodů na straně žadatele nebo o jejich kombinaci. Při rozhodování o
ustanovení zástupce by měl soud rovněž dbát o to, aby byl naplněn princip rovnosti
stran, resp. rovnosti zbraní. Strana nemajetná či jinak znevýhodněná by neměla pro tyto
překážky ztratit možnost svá práva bránit vůči straně v silnější ekonomické či sociální
pozici. Podstata procesu tkví především v tom, že před soudem, který je vůči nim
nestranný, stojí dvě rovnoprávné strany.107
Ustanoveným zástupcem přitom nemusí být jen advokát. Soud může zvolit
jakoukoliv fyzickou osobu plně způsobilou k právním úkonům, která je způsobilá k
řádnému zastupování a se zastupováním souhlasí. Podle komentářové literatury však
není vhodné, aby takovou osobou byl zaměstnanec soudu, neboť vznikají pochyby o
jeho nestrannosti. Po zásahu do § 30 odst. 1 o.s.ř. novelou č. 218/2011 Sb. ale působí
možnost ustanovit účastníkovi zástupcem někoho jiného než advokáta poněkud
rozpačitě. Zařazením slova „nezbytně“ se stává odst. 1 v potřebě ochrany zájmů ještě
rigoróznější než odst. 2. Za použití logického argumentu a maiore ad minus je tak
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možnost zvolit zástupcem někoho jiného než advokáta (příp. notáře) prakticky
vyloučena. Asi by proto bylo vhodnější, kdyby zákonodárce vložil slovo „nezbytně“
spíše do odstavce druhého. I praxe je však taková, že soudy v naprosté většině případů
jiného zástupce pro řízení než advokáta nevyužívají.
Pro výběr zástupce je pak dobré mít na soudě stanovena jasná pravidla, žádný
předpis ale způsob takového určení výslovně neupravuje. Vhodné je vytvořit abecední
seznam advokátů z obvodu daného soudu, kteří vyjádřili ochotu takové zastoupení
poskytovat. Návrhy žadatele na ustanovení konkrétní osoby není soud vázán.
Na rozdíl od institutu osvobození od soudních poplatků, kde zákon dává soudu
prostor k uvážení (užívá magického slovíčka „může“), ustanovení zástupce na úvaze
soudu nezávisí. Soud je povinen žádosti účastníka o ustanovení zástupce vyhovět, jsouli u něho splněny předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a je-li
to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.108
O žádosti rozhoduje soud usnesením, které se doručuje žadateli a ustanovenému
zástupci. Odvolání proti takovému usnesení je vždy přípustné.
Zastoupení ustanoveného zástupce končí právní mocí konečného rozhodnutí. Až
poté dochází k vyplacení jeho odměny. V odůvodněných případech ale lze advokátovi v
průběhu řízení přiznat přiměřenou zálohu.
Za poskytnuté právní služby hradí advokátovi odměnu a hotové výdaje stát (v
případě částečného osvobození jen v určitém rozsahu). Výše odměny i hotových výdajů
upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. O přiznání odměny advokátovi
rozhoduje soud usnesením, které doručuje pouze advokátovi a jen on má možnost se
proti němu odvolat. Vztah mezi státem a ustanoveným advokátem je podobný vztahu
advokáta a klienta. Není proto možné, aby stát přenesl povinnost zaplatit náklady
právního zastoupení na účastníka, který byl v řízení neúspěšný. Odměnu vyplatí
ustanovenému advokátovi vždy stát, přičemž tyto náklady může v konečném rozhodnutí
požadovat po neúspěšné protistraně ve prospěch úspěšného účastníka, avšak na účet
soudu, resp. státu, v rámci výroku o nákladech řízení. Není-li ustanovený zástupce
advokátem, náleží mu od státu jen právo na náhradu hotových výdajů.
Nepraktičnost částečného osvobození ve vztahu k ustanovení zástupce se
ukazuje i v placení advokátovy odměny a jeho hotových výdajů. Podle ustálené praxe
108
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totiž stát zaplatí advokátovi odměnu jen v rozsahu osvobození účastníka. Ve zbytku je
pak tento účastník povinen platit odměnu advokáta sám. V případě, že tak neučiní (což
je dost pravděpodobné), je na advokátovi, aby po něm odměnu vymáhal. Tento postup
se však jeví jako vcelku nespravedlivý, neboť to byl soud, který advokáta ustanovil a
měl by za uhrazení celé jeho odměny alespoň ručit.
Pokud soud žádosti účastníka o ustanovení zástupce nevyhoví, může se obrátit s
žádostí o bezplatné určení advokáta na Českou advokátní komoru (§ 18 odst. 2 zákona o
advokacii).

- 57 -

3. Soudní poplatky v civilním procesu
Následující kapitola se pokusí popsat postup soudu v civilním procesu při
vyměření, výběru a vracení soudních poplatků a při rozhodnutí o přechodu poplatkové
povinnosti. Tento proces není vždy tak snadný, jak se na první pohled zdá, neboť nelze
veškeré případy, které praxe přináší, pojmout v zákoně dostatečně kazuisticky, jak by
bylo v případě uložení poplatku potřeba. Uvědomíme-li si ústavní zásadu, která říká, že
daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, je jistě žádoucí, aby byla poplatková
povinnost stanovena jednoznačně a nepřipouštěla dvojí nebo dokonce několikerý
výklad. To se však zákonu o soudních poplatcích, jak dále uvidíme, ne vždy daří.

3.1 Vyměření soudního poplatku
Po podání žaloby na podatelnu soudu, popř. elektronickou podatelnu, projde věc
nejprve přes zápisové oddělení, které věci přidělí spisovou značku dle pravidel rozvrhu
práce, řízení zapíše do informačního systému soudu (u okresních soudů se jedná o tzv.
ISAS, u krajských soudů ISVKS) a věc opatří spisovými deskami. Teprve poté spis
doputuje přes civilní kancelář k příslušnému vyššímu soudnímu úředníkovi, asistentovi
soudce nebo přímo k soudci (záleží na personálních možnostech jednotlivých soudů a
jejich zvyklostech). Přestože následující agendu může v současné době vykonávat
soudní tajemník, vyšší soudní úředník, asistent soudce, justiční čekatel a samozřejmě i
samotný soudce, budu pro zjednodušení používat označení „vyšší soudní úředník“,
neboť ten je případem nejtypičtějším.109
Po prvním seznámení se spisem je nutné si nejprve uvědomit, o jaký druh řízení
se jedná. Předtím, než může dojít k samotnému vyměření soudního poplatku, totiž musí
být soudu znám předmět řízení a žaloba musí mít všechny náležitosti, mimo jiné i proto,
aby bylo vyššímu soudnímu úředníkovi zřejmé, z čeho a zda vůbec poplatek vyměřuje.
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Jestliže žaloba trpí nějakými vadami, je nutné je nejprve odstranit postupem dle § 43
odst. 1 o.s.ř. Není-li přes výzvu soudu žaloba řádně opravena nebo doplněna a v řízení
nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud žalobu usnesením dle § 43 odst. 2 o.s.ř.
odmítne. Odmítnutím žaloby se řízení končí. V takovém případě není třeba soudní
poplatek vybírat (§ 6a odst. 4 zákona o soudních poplatcích) a je-li již uhrazen, soud ho
dle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích v plné výši žalobci vrátí.
Je-li žaloba bez vad a soud nemá pochybnosti o své místní nebo věcné
příslušnosti či dokonce pravomoci, přichází na řadu poplatková povinnost. Jak bylo
uvedeno v předchozí kapitole, první věc, která vyššího soudního úředníka před
vyměřením poplatku zajímá, je, zda není řízení od poplatku osvobozeno nebo zda není
od poplatku osvobozen navrhovatel. V případě, že ano, vyšší soudní úředník tuto
skutečnost vyznačí na přední straně spisových desek a spis může předat soudci.
Při předložení spisu soudnímu úředníkovi může být, a také často je, soudní
poplatek již uhrazen, neboť poplatková povinnost vzniká podáním žaloby. V takovém
případě soudní úředník jen zkontroluje, zda byl uhrazen ve správné výši. Pokud nebyl
uhrazen správně, poplatek v případě nedoplatku doměří a v případě přeplatku příslušnou
část vrátí.
Není-li si žalobce jist, kolik poplatek činí, není-li si třeba poplatkové povinnosti
ani vědom nebo z jiného důvodu poplatek neuhradí spolu s podáním žaloby, soud mu
poplatek vyměří a vyzve ho k jeho zaplacení. Nejprve však k vyměření poplatku.
Sazby poplatků za jednotlivá řízení či úkony jsou upraveny sazebníkem
poplatků a jsou stanoveny buď pevnou částkou, nebo procentem u poplatku, jehož
základ je vyjádřen peněžní částkou (procentní poplatek). Sazby poplatků za úkony jsou
stanoveny vždy pevnou částkou. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu
poplatku a sazby poplatku. Základem procentního poplatku je cena předmětu řízení bez
příslušenství vyjádřená peněžní částkou. Do základu se kromě jistiny započítávají mj.
nejrůznější (smluvní) poplatky související s žalovanou jistinou i smluvní pokuta.
Naopak do ní nejsou započítávány úroky, úroky z prodlení (ať už smluvní nebo
zákonné), poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky, a to ani
tehdy, je-li takové příslušenství zkapitalizováno.
Překvapivou změnu prodělalo k 1.1.2014 ustanovení § 6 odst. 7 zákona o
soudních poplatcích, týkající se způsobu výpočtu poplatku, konkrétně způsobu
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zaokrouhlování. Změna nebyla překvapivá ani tak svým obsahem jako spíš náhlým
uspíšením její účinnosti, neboť novou úpravu zavedla už novela č. 458/2011 Sb. a byla
tak známa dostatečně dopředu. Dle této novely mělo ale ke změně dojít až od 1.1.2015.
Uspíšení účinnosti novely přinesla velmi nenápadná „novela novely“ v podobě
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna byla natolik nečekaná, nenápadná a
provedená v tichosti na poslední chvíli110, že ji většina soudů zaznamenala až v průběhu
ledna 2014. Podle předešlé úpravy § 6 odst. 7 se základ poplatku vyjádřený peněžní
částkou při výpočtu zaokrouhloval na celá sta korun dolů a vypočtený procentní
poplatek se poté zaokrouhlil na celé desítky korun nahoru. Podle nové úpravy, účinné
tedy již od 1.1.2014, se základ poplatku vyjádřený peněžní částkou již nezaokrouhluje
na celá sta korun dolů, ale na celé desítky nahoru a vypočtený poplatek se již dále
nezaokrouhluje. Tato úprava se však bohužel nejeví jako příliš praktická, neboť
umožňuje vznik padesátihaléřových položek, což není při možnosti placení poplatku
pomocí kolků zrovna šťastné řešení a nutí soudy k zaokrouhlování na celé koruny bez
zákonné opory. Účelem novely mělo být sjednocení způsobu zaokrouhlování s úpravou
v zákoně o správních poplatcích.111 Z jakého důvodu ale dostala přednost právě méně
praktická úprava správních poplatků není jasné, stejně jako účel zaokrouhlování základu
poplatku.
Cena příslušenství předmětu řízení tvoří základ poplatku jen v případech, je-li
příslušenství samostatným předmětem řízení. Toto pravidlo se uplatní i v případě
vyměření poplatkové povinnosti z podaného odvolání, byl-li odvoláním napaden jen
výrok týkající se příslušenství, typicky výroková část o úrocích z prodlení. Naopak
z odvolání jen do výroku o nákladech řízení se poplatek nevybírá, ačkoliv dle
občanského zákoníku112 jsou náklady řízení také příslušenstvím. Nejedná se totiž o
odvolání do rozhodnutí ve věci samé, jak předpokládá sazebník poplatků ve své položce
22 bodu 1.
Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze
základu poplatku přepočteného na českou měnu podle kursu vyhlášeného Českou
národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž je poplatek
splatný nebo v němž soud vydá rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek (§ 6 odst. 6
110
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zákona o soudních poplatcích). Určení rozhodného dne pro stanovení kursu působí na
první pohled alternativně, o žádnou možnost výběru ale nejde. Jestliže poplatková
povinnost vzniká dle § 4 odst. 1 písm. a) až d) zákona o soudních poplatcích, tzn.
podáním žaloby, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, je rozhodným kursem vždy
kurs vyhlášený ČNB k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž byly žaloba, odvolání,
dovolání nebo kasační stížnost podány. Pokud naopak poplatková povinnost vznikla dle
§ 4 odst. 1 písm. e) až i), tedy jejím uložením rozhodnutím soudu, je rozhodným kursem
vždy kurs vyhlášený ČNB k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž soud vydá
rozhodnutí o povinnosti poplatek zaplatit. Zde je nutné rozhodný okamžik vázat nikoliv
na splatnost, ale na okamžik rozhodnutí, neboť soud potřebuje uložený poplatek vyměřit
a v době rozhodování nemůže vědět, kdy splatnost nastane, když v takovém případě
splatnost nastává uplynutím tří dnů od právní moci rozhodnutí. Zákon o soudních
poplatcích popisuje i pravidlo výpočtu pro případy, je-li základ poplatku vyjádřen v
měně, jejíž kurs ČNB nevyhlašuje. Pro přepočet se pak použije kurs Amerického dolaru
k této měně, vyhlášený ústřední bankou státu, v němž přepočítávaná měna platí.
Takových případů ale mnoho nebývá. Je-li už předmětem řízení nárok v cizí měně,
většinou se jedná o Euro.
Bývá běžné, že žalobce v rámci jedné žaloby uplatňuje nárok na několik
peněžitých plnění současně. Základem pro výpočet procentního poplatku je pak součet
těchto peněžitých nároků, avšak jen za předpokladu, že je pro ně stanovena shodná
sazba poplatku (§ 6 odst. 2 zákona o soudních poplatcích). Je-li žalobou uplatněno více
peněžitých plnění, z nichž se vyměřuje poplatek za řízení podle položky 1 nebo 2
sazebníku poplatků, vyměřuje se soudní poplatek ze součtu těchto plnění i v případě, že
některé z těchto plnění před součtem nepřesahuje částku 20.000 Kč.113
Výše uvedené pravidlo je na první pohled logické a správné, ale v praxi může
přinášet problémy, a to v případě, je-li potřeba, z důvodu rozšíření žaloby, soudní
poplatek dovyměřit. Zákon se doplácením poplatku při rozšíření žaloby, popř. rozšíření
předmětu odvolacího nebo dovolacího řízení příliš nezabývá, když v § 6a odst. 3 zákona
o soudních poplatcích stanoví jen to, že v takových případech „je poplatník povinen
doplatit poplatek“. O tom, jak se takový doplatek vyměřuje už ale zákon mlčí. Pokud
jsou procentní sazby shodné jak při prvotním vyměření, tak při následném dovyměření,
113
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problém to nečiní. Soud vypočte poplatek z celého nového základu a následně odečte to,
co již bylo na poplatku zaplaceno. Stává se ale, že byl poplatek původně vyměřen
v době, kdy byla sazba nižší (např. žaloba byla podána před 1.9.2011 a rozšířena po
1.9.2011, kdy se procentní sazby poplatků zvyšovaly) nebo byla věc podána jako návrh
na vydání elektronického platebního rozkazu, kde je sazba 4% a k rozšíření žaloby
došlo až poté, co věc napadla do běžného rejstříku „C“ z důvodu zrušení platebního
rozkazu pro jeho nedoručení nebo z důvodu podaného odporu, kde již platí sazba 5%.
V takových případech zákon nedává žádnou nápovědu, jak postupovat. Sečíst oba
vyměřovací základy už vhodné není a brání tomu snad i ustanovení § 6 odst. 2 zákona o
soudních poplatcích, neboť pro tyto nároky není stanovena shodná sazba, a to přes to, že
rozšířený nárok má věcně naprosto shodný charakter jako nárok původní. Proto je
nejspíš třeba důsledně aplikovat zmíněný § 6 odst. 2 a poplatek vypočíst pouze z toho,
co bylo žalováno nově. Je-li ovšem rozšířený nárok výrazně nižší než 20.000 Kč, je
takové vyměření poplatku poměrně přísné, neboť za rozšíření třeba o 200 Kč, by byl
poplatník povinen uhradit poplatek 1.000 Kč. Tím se pro něj původní nižší sazba
poplatku stává paradoxně méně výhodná, než kdyby byla od počátku stejná.
Další z možných variant uplatnění nároku je formou opakujících se plnění.
Zákon o soudních poplatcích v § 6 odst. 3 říká, že jde-li o opětující se peněžité plnění,
je základem procentního poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění.
Jde-li o peněžité plnění na dobu neurčitou (typicky výživné), včetně plnění
požadovaného do okamžiku zaplacení jiného peněžitého plnění (typicky smluvní pokuta
nebo úroky z prodlení žalované jako samostatný nárok), na dobu života (typicky
náhrada za ztrátu na výdělku) nebo na dobu delší než 5 let, je základem poplatku
pětinásobek ceny ročního plnění. Zákon rovněž obsahuje pojistku pro případ, že není
možné základ poplatku dle shora uvedeného postupu stanovit. V takovém případě je
základem poplatku částka ve výši 20.000 Kč (§ 6 odst. 4 zákona o soudních
poplatcích).114 Problematice opakujícího se plnění, pokud jde o výživné, se podrobněji
věnuje kapitola 3.1.1 k položce 7.

114

Robert Walter ve svém komentáři uvádí, že si však lze stěží představit případ, na který by uvedené
ustanovení mělo být aplikováno (Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, str. 17). Přestože užití toho ustanovení není opravdu příliš časté, během své praxe
jsem se setkal se dvěma případy, kdy toto ustanovení bylo aplikováno. První případ vycházel z
opakujícího se plnění ve formě úroků z prodlení, kdy nebylo možné vypočítat roční plnění, neboť
úrok počínal běžet v různých obdobích a z různých částek. Druhý případ spočíval v uplatnění nároku
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Zákon pamatuje rovněž na žaloby s alternativním nebo eventuálním petitem,
když v § 6a odst. 1 zákona o soudních poplatcích říká, že výše soudního poplatku se
stanoví podle návrhu, který je uváděn v pořadí jako první. Zde má tak žalobce určitou
možnost kalkulovat, který z návrhů zařadí na první místo svého petitu.
Vraťme se však k problematice kumulace žalobních nároků. Jak bylo popsáno
výše, pro žaloby na peněžitá plnění je kumulace nároků z hlediska vyměření poplatku
vyřešena vcelku jednoznačně (§ 6 odst. 2 zákona o soudních poplatcích). Problémy ale
nastávají u kumulace nároků na nepeněžitá plnění. Značně nepřesné a trochu zavádějící
je ustanovení § 6a odst. 2 zákona o soudních poplatcích, které stanoví: Jsou-li pro řízení
podle jeho předmětu stanoveny v sazebníku rozdílné sazby poplatku, poplatky podle
těchto sazeb se sčítají. Je správné, že při uplatnění více nároků, pro které sazebník
stanoví rozdílné sazby, se vypočte poplatek za každý nárok zvlášť a poté se poplatky
sečtou, avšak za použití argumentu a contrario by bylo možné dospět i k závěru, že
jsou-li pro řízení podle jeho předmětu stanoveny v sazebníku shodné pevné sazby
poplatku, poplatky se nesčítají. Takový výklad je ale nesprávný a je třeba zdůraznit, že i
v případě, kdy sazebník stanoví pro jednotlivé předměty řízení stejnou pevnou sazbu
poplatku, poplatky se sčítají taktéž. Zákon také postrádá nějakou obecnou formulaci
pravidla, že i v případě kumulace nepeněžitých nároků podléhá poplatkové povinnosti
každý nárok, který je dostatečně samostatný a schopný být předmětem samostatného
řízení. Například v případě podání žaloby na vydání několika věcí, je třeba brát v úvahu,
zda spolu jednotlivé nároky souvisí, zda věci sdílí „společný osud“. Bez zákonného
vymezení nějakého obecného pravidla je pak složité posoudit, zda soudní poplatek činí
2.000 Kč (dle položky 4 bod 1 písm. c) sazebníku) za každou z požadovaných věcí
zvlášť nebo zda je třeba předmět nároku považovat za soubor věcí či věc hromadnou a
poplatek tak činí 2.000 Kč za všechny věci dohromady.115 Dalším komplikovaným
případem k posouzení je třeba excindační žaloba na vyloučení jedné věci z více různých
výkonů rozhodnutí či exekucí. Zatímco z položky 4 bod 4 sazebníku poplatků vyplývá,

na určení výživného pro nerozvedeného manžela v době, kdy byl již podán návrh na rozvod
manželství. Sice nebylo možné určit, jak dlouho bude výživné vypláceno, nicméně bylo téměř jisté, že
to nebude trvat déle, než 5 let. Samozřejmě existuje určitá možnost, že by manželství rozvedeno
nebylo nebo že by byl návrh na rozvod manželství vzat zpět, ale soudce se v dané věci rozhodl toto
ustanovení aplikovat.
115
Z problematických případů mohu uvést žalobu na vydání pěti štěňat (z jednoho vrhu od téhož držitele)
nebo žalobu na vydání věcí (nábytek, šaty, fotografie apod.), které měla žalobkyně v bytě žalovaného
poté, co jejich vztah skončil a žalovaný je odmítá vrátit.
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že z žaloby na určení vlastnictví, na prodej zástavy a na vyloučení jiných věcí (rozuměj
jiných než nemovitých věcí a obchodních závodů) se vybere poplatek podle bodu 1
písm. c) pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se návrh týká, zákon už nedává
žádnou nápovědu, jak vybrat poplatek z žaloby na vyloučení jedné věci z několika
výkonů rozhodnutí. V tomto případě pak poplatek činí patrně 2.000 Kč za každý
z výkonů rozhodnutí, do něhož návrh směřuje, zvlášť. Paradoxně je ale mnohem
jednodušší věcně posoudit návrh na vyloučení jedné věci z více výkonů rozhodnutí, než
návrh na vyloučení více různých věcí z jednoho výkonu rozhodnutí. Poplatková logika
tak v daném případě nereflektuje složitost sporu a jde naprosto opačným směrem.
Kromě již zmíněné položky 4 bodu 4 sazebníku poplatků, která je svým
charakterem dosti kazuistická, neboť dopadá jen na případy určení vlastnictví, prodej
zástavy nebo vyloučení věcí, se zákon o soudních poplatcích částečně vypořádává s
kumulací nepeněžitých nároků ještě v ustanovení § 6a odst. 6. Podle tohoto ustanovení
se pro účely poplatkového zákona pokládají za nemovitou věc všechny nemovité věci
zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví. Jedná se o velmi důležité a
často aplikované ustanovení přinášející značnou úsporu pro poplatníka, který uplatňuje
nárok týkající se několika nemovitých věcí zapsaných na jednom listu vlastnictví. Do
31.12.2013 toto ustanovení také dodávalo, že se pro účely zákona o soudních poplatcích
za nemovitost pokládá i byt a nebytový prostor. Protože nový občanský zákoník již
nově považuje jednotky za věci nemovité116, není tato zákonná fikce více potřebná a
byla vypuštěna.
Vlastní pravidlo pro posouzení kumulace nároků z poplatkového hlediska je
stanoveno pro správní soudnictví. Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba
proti více rozhodnutím, je každé napadené rozhodnutí samostatným základem poplatku;
to platí obdobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (§ 6 odst.
9 zákona o soudních poplatcích). Uvedené ustanovení vtělila do zákona novela č.
218/2011 Sb. v souladu s předchozí praxí správních soudů, ovšem v příkrém rozporu s
judikaturou Ústavního soudu.117
Zákon o soudních poplatcích také stanoví limit pro maximální přípustnou výši
soudního poplatku, a to 2.000.000 Kč (§ 6a odst. 7). Zároveň ale dodává, že toto neplatí,
je-li v sazebníku stanoveno něco jiného. Takovou výjimku připouští položka 1 bod 1
116
117

§ 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 18
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písm. c), jež za žalobu na peněžité plnění stanoví limit výše soudního poplatku
4.100.000 Kč, a to pro případy, převýší-li předmět řízení částku 250.000.000 Kč. Stejné
pravidlo se vztahuje i na poplatek z odvolání, neboť je-li předmětem odvolacího řízení
peněžité plnění, odkazuje položka 22 bod 1 písm. a) na užití položky 1. Opačným
příkladem jiného nastavení poplatkového limitu je položka 7 písm. b) sazebníku, dle níž
může poplatek z návrhu na určení, zvýšení, snížení nebo zrušení výživného činit
nejvýše 15.000 Kč.

3.1.1 K některým položkám sazebníku soudních poplatků
Sazebník poplatků je nedílnou a stěžejní přílohou zákona o soudních poplatcích.
V době nabytí účinnosti zákona o soudních poplatcích měl sazebník 25 položek, dnes
jich má již 38. Nejen z tohoto srovnání, ale i z faktu, že od přijetí zákona uplynulo již 21
let, je zřejmé, že sazebník byl mnohokrát novelizován. Jednou z posledních novel, která
sazebník významně ovlivnila, byla novela č. 218/2011 Sb., která jej i zcela zrevidovala.
Z důvodu velkého množství změn přikročil zákonodárce k tomu, že původní sazebník
zrušil a nahradil jej novým. Předchozí úprava sazebníku přitom vycházela z novely č.
255/2000 Sb., která tehdy stanovila sazby poplatků nově, a to s účinností od 1.1.2001.
Až na pár novel reagujících např. na novou úpravu správního soudnictví nebo
insolvenčního řízení, které vyvolaly potřebu vložit do sazebníku nové položky, se
přitom sazby poplatků za deset let prakticky neměnily. Součástí sazebníku byly i tzv.
poznámky jak k celému sazebníku, tak i k jeho jednotlivým položkám. Tyto poznámky
byly problematické a stávaly se předmětem mnoha odborných diskuzí týkajících se
jejich závazného charakteru.
Od této předchozí změny sazebníku došlo k nárůstu nejen počtu souzených
případů, ale i ke zvýšení provozních výdajů, např. za poštovné, energie, spotřební
předměty, mzdy apod. Nová úprava sazebníku proto měla za cíl zohlednit změny
ekonomické situace včetně inflace a vývoje mezd, reflektovat celkový nárůst souzených
případů a jejich složitost, posílit regulační a preventivní funkci poplatků a zefektivnit
tak ochranu před podáváním šikanózních a účelových žalob, které ve značné míře
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zatěžují výkon soudnictví. Některé položky bylo nutné koncepčně přehodnotit, některé
byly zcela zrušeny a naopak došlo i k zavedení položek zcela nových.
Pokud jde o zmíněné poznámky k sazebníku, tyto činily v praxi problémy, neboť
správně by měly mít pouze charakter interpretační. Samotný zákon o soudních
poplatcích by měl obsahovat ustanovení trvalejšího charakteru a sazebník poplatků, jako
jeho přílohu, by mělo být možno operativně měnit podle vývoje společenské a
ekonomické situace. V předchozí právní úpravě tomu ale tak nebylo. Poznámky
k sazebníku poplatků jako k celku i k jeho jednotlivým položkám totiž často významně
měnily smysl paragrafovaného znění a plnily tak vlastně funkci normativní. Aby byl
vyjádřen normativní charakter poznámek a tento problém tak byl definitivně odstraněn,
vložila novela č. 218/2011 Sb. původní poznámky k celému sazebníku do paragrafové
části zákona, konkrétně do § 6a odst. 4, 5, 6 a 7, a poznámky k jednotlivým položkám
modifikovala na body (de facto odstavce) jako regulérní součásti příslušných
položek.118

Tolik k sazebníku poplatků jako celku. V této podkapitole se budu především
věnovat vybraným položkám ze sazebníku soudních poplatků, u kterých považuji za
vhodné podat podrobnější rozbor a nastínit některé jejich aplikační problémy. Zmíněny
budou jen některé položky vztahující se k poplatkům za řízení. Položky týkající se
poplatků za odvolání a dovolání budou rozvedeny v podkapitole 3.7.

K položce 1

Položka 1 je jednou z nejčastěji aplikovaných položek sazebníku, neboť určuje
výši soudního poplatku za řízení, jehož předmětem je peněžité plnění (přímou
konkurencí jí je snad jen položka 2). Pro nižší částky do výše 20.000 Kč stanoví pevnou
sazbu poplatku 1.000 Kč a dále již používá výměru procentní. Za návrh na zahájení
řízení, jehož předmětem je peněžité plnění v částce vyšší než 20.000 Kč do 40.000.000
Kč včetně, je sazba poplatku 5% a u řízení s předmětem plnění nad 40.000.000 Kč činí
poplatek 2.000.000 Kč a 1% z částky přesahující 40.000.000 Kč. Jak již bylo uvedeno,
118

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., obecná část
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položka 1 obsahuje zvláštní úpravu maximální možné výše poplatku, a to tak, že částka
nad 250.000.000 Kč se nezapočítává. Z tohoto limitu lze vypočítat, že maximální výše
poplatku dle položky 1 činí 4.100.000 Kč.
Podle bodů 3 a 4 položky 1 se stejným způsobem vypočte i poplatek za řízení,
jehož předmětem je plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích,
vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy nebo je-li předmětem řízení směnka
nebo šek, příp. jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota a nejde-li
zároveň o zaplacení peněžité částky.
Pro případ, že bude podán vzájemný návrh, stanoví bod 2. položky 1, že ze
vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván
samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k
započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje
peněžité plnění uplatněné navrhovatelem. Z uvedeného vyplývá, že pro stanovení
poplatkové povinnosti je třeba rozlišovat mezi vzájemnou žalobou podle § 97 o.s.ř. a
kompenzační námitkou podle § 98 o.s.ř. Pro vzájemnou žalobu podle § 97 o.s.ř. je
typické, že tam, kde žalobce a žalovaný požadují peněžité plnění nebo jiné plnění
stejného druhu, žalovaný neuznává pohledávku uplatněnou žalobcem. Uznává-li totiž
žalovaný pohledávku žalobce, avšak vznáší svůj protinárok, jde – uvažováno podle
obsahu úkonu – o kompenzační projev.119 Podle § 98 o.s.ř. je vzájemným návrhem
i projev žalovaného, jímž proti žalobci uplatňuje svou pohledávku k započtení, avšak
jen pokud navrhuje, aby bylo přisouzeno více, než co uplatnil žalobce. Jinak soud
posuzuje takový projev jen jako obranu proti návrhu. To znamená, jestliže započítávaná
pohledávka žalovaného je vyšší než pohledávka uplatněná žalobou, považuje se projev
žalovaného, kterým svou pohledávku započetl, ve výši odpovídající pohledávce žalobce
za obranu a v té části, v níž navrhuje, aby mu bylo přisouzeno více, než požadoval
žalobce, za vzájemnou žalobu.120 V takovém případě soud vybere poplatek od
žalovaného jen z té výše, ze které požaduje přisoudit více než žalobce. Pro vyměření
soudního poplatku je tak důležitá především otázka, zda žalovaný žalobcův nárok
uznává a zda namítá započtení. V případě, že žalovaný nárok neuznává a nečiní

119

Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
str. 637
120
Tamtéž, str. 640
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kompenzační projev, vybere soud poplatek dle položky 1 z celého předmětu
vzájemného návrhu, přestože by nedosahoval výše žalobcova nároku.
Samotná položka 1 většinou nečiní v praxi aplikační problémy, podstatné je
hlavně mít na paměti, které části nároku tvoří jistinu, a tedy základ poplatku, a které
jsou jen příslušenstvím pohledávky.

K položce 2

Položka č. 2 navazuje svým předmětem na položku č. 1, když stanoví
poplatkovou sazbu za žaloby na peněžitá plnění, avšak omezuje se výhradně na návrhy
na vydání elektronického platebního rozkazu. Institut elektronického platebního rozkazu
byl do civilního řízení soudního zaveden s účinností od 1. 7. 2008 novelou občanského
soudního řádu provedenou zákonem č. 123/2008 Sb. Je důsledkem snah o zjednodušení
některých typů řízení a jejich automatizaci, která se projevuje v celém evropském
právním prostoru, a to zejména ve vztahu k tzv. nesporným pohledávkám, o jejichž
existenci ani výši nepochybuje žádná ze stran, a přesto jsou žalovány, a to z důvodu
zajištění exekučního titulu. Proklamovaným cílem je rovněž zrychlení soudního řízení
a ulehčení práce soudu.121
Toutéž novelou, která do o.s.ř. vnesla elektronický platební rozkaz, byl
novelizován i zákon o soudních poplatcích, zavádějící položku 1a (nyní 2) do sazebníku
poplatků. Za návrhy s předmětem plnění do 15.000 Kč činila sazba poplatku 300 Kč, v
částce vyšší pak 2% z nárokované částky. Jelikož šlo o nový institut, rozhodl se
zákonodárce stanovit za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu poloviční
sazbu oproti běžnému návrhu. Zvýhodnění mělo sloužit tomu, aby byl institut
elektronického platebního rozkazu hojně využíván a současně byl naplněn záměr
odbřemenit soudy.122 Zatímco cíl zpopularizovat tyto návrhy vyšel zákonodárci na
jedničku, je otázkou, zda se podařilo splnit i cíl odbřemenit justici, neboť ve stejné době
vypukl obrovský rozmach ve vymáhání drobných pohledávek tzv. inkasními
agenturami. Projekt elektronických platebních rozkazů byl tehdy v začátcích a téměř
veškeré výhody, které přinášel, přinášel pouze žalobcům. Žalobce zaplatil velmi nízký
121
122

Tamtéž, str. 1166
Důvodová zpráva k zákonu č. 123/2008 Sb., zvláštní část, k čl. IV
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poplatek, pomocí vlastních softwarů mohl žaloby generovat prakticky automaticky a na
návrhu měl minimální režijní náklady. Zato soudy byly nuceny návrh včetně všech jeho
příloh na vlastní náklady vytisknout, zřídit klasický papírový spis a agendu vyřídit v
podstatě stejně jako běžný návrh na vydání platebního rozkazu. Z celého elektronického
platebního rozkazu byl elektronický vlastně jen návrh. Až v roce 2013 došlo k zavedení
skutečného elektronického spisu v rámci aplikace „CEPR“ (zkušební provoz probíhal
na několika vybraných soudech už od roku 2012).
Novelou č. 218/2011 Sb. byl stav přehodnocen a sazba soudního poplatku za
návrhy s předmětem řízení do 20.000 Kč byla s účinností od 1.9.2011 zvýšena na 800
Kč a za návrhy nad 20.000 Kč byla procentní výměra zvýšena ze 2% na 4%. Tím už
sazba poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nebyla oproti
běžným návrhům poloviční, ale osmdesátiprocentní, avšak stále zůstala zachována
jejich výhodnost. Sazba poplatku dle položky 2 pak doznala poslední změny novelou č.
396/2012 Sb., která s účinností od 1. 1. 2013 zmírnila poplatek za návrhy do částky
10.000 Kč na 400 Kč, tzn. na 40% oproti běžnému písemnému návrhu.123
Tento vývoj sazby však nemusí být zdaleka konečný. V polovině roku 2014 totiž
Ministerstvo spravedlnosti vydalo zprávu o přípravě zákona, kterým mají být změněny
některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva a jehož součástí
má být i novela zákona o soudních poplatcích sjednocující výši soudního poplatku za
návrh na vydání elektronického platebního rozkazu s návrhem na zahájení občanského
soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění.124 Tento návrh však nepovažuji za
šťastný, neboť může přinést odklon od využívání pracně a nákladně budovaného
institutu elektronického platebního rozkazu.

V případě nevydání elektronického platebního rozkazu začaly některé soudy
poplatek doměřovat, nutno ovšem říci, že bez zákonné opory. V souvislosti s touto praxí
a vzniklými nejasnostmi, zavedla novela č. 218/2011 Sb. výslovnou úpravu doměření
soudního poplatku pro případ, že soud elektronický platební rozkaz nevydá, a to do výše
podle položky 1. Není tedy důležité, zda elektronický platební rozkaz nabude právní
123

124

Vládní návrh novely toto ustanovení neobsahoval. K jeho začlení došlo až v průběhu legislativního
procesu, takže důvody k této změně v důvodové zprávě k nalezení nejsou. Dle mého názoru je to krok
zpět a dochází tím jen k opětovnému oslabení regulační a fiskální funkce poplatků.
Informace o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace
soukromého práva (http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337187)
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moci a řízení tím skončí, ale pouze to, zda bude vydán. Jestliže bude následně zrušen, ať
už usnesením soudu nebo odporem žalovaného, není podstatné. Dle důvodově zprávy
má tato úprava vyvíjet tlak na podávání řádných a bezvadných návrhů.125 K takovým
případům by ale správně docházet nemělo, neboť dle ustanovení § 174a odst. 4 o.s.ř.
návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který neobsahuje všechny zákonem
stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu
usnesením odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení
§ 43 se nepoužije. Jakmile má tedy návrh vady, soud vůbec nemá vyzývat žalobce k
jejich odstranění, ale má návrh na vydání elektronického platebního rozkazu rovnou
odmítnout, poplatek nevyměřovat a nevybírat a je-li již zaplacen, pak ho celý vrátit. K
situaci, kdy soud elektronický platební rozkaz nevydá, by mělo docházet jen v
případech předpokládaných § 172 odst. 2 o.s.ř., tzn., není-li znám pobyt žalovaného
nebo má-li být platební rozkaz doručen do ciziny a pak v případě, jestliže to soud
nepovažuje s ohledem na okolnosti případu za vhodné. V praxi se vyskytuje ještě jeden,
technický důvod, a to neprochází-li žalovaná osoba centrální evidencí obyvatel, protože
buď neexistuje (což soud nemůže s jistotou ověřit) nebo protože jde o cizince. Tento
důvod je přitom nejčastější. V případě, že aplikace CEPR takovou osobu neověřila,
neboť neprochází žádným jí dostupným registrem, neumožní elektronický platební
rozkaz vydat, a věc tak musí být převedena z rejstříku „EPR“ do rejstříku „C“. Zatímco
u prvně zmíněných případů není o nutnosti dovyměřit poplatek do výše dle položky 1
pochyb, u naposled zmíněného ano, protože problém je pouze technický, není ani na
straně žalobce a navíc nic nebrání tomu vydat platební rozkaz v rámci rejstříku „C“.
Rozhodne-li se soud běžný platební rozkaz v rejstříku „C“ nevydat, měl by poplatek
dovyměřit. Vydá-li ovšem platební rozkaz, nabízí se dvojí výklad ustanovení položky 2
bodu 2 sazebníku o dovyměřování poplatku. Z uvedeného ustanovení je na první pohled
zřejmé, že jím měl zákonodárce na mysli nevydání „elektronického“ platebního
rozkazu, a to jak z výkladu logického, tak i systematického. Avšak vzhledem k tomu, že
v textu uvedeného ustanovení se mluví o nevydání „platebního rozkazu“, lze z
jazykového výkladu dospět i k závěru, že vydá-li soud následně platební rozkaz v
rejstříku „C“, poplatek by doměřovat neměl. Relevantní judikaturou tento problém
vyřešen nebyl.
125

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., obecná část, bod 5
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S problematikou doměřování soudního poplatku podle položky 2 bodu 2
sazebníku vyvstala otázka, kdy vlastně nastává splatnost takového doplatku a zda je
možné řízení zastavit, nedojde-li k jeho zaplacení. Městský soud v Praze ve svém
usnesení ze dne 7.2.2014, sp. zn. 93Co 56/2013, dospěl k názoru, že tato část poplatku
není splatná zpětně podáním formulářové elektronické žaloby (na rozdíl od sníženého
poplatku za žalobu) podle § 4 odst. 1 písm. a), nýbrž podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o
soudních poplatcích až v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci samé. Nejde totiž o
případ, kdy žalobce zaplatil poplatek v nesprávné výši a měl by být vyzván k jeho
doplacení pod hrozbou zastavení řízení, ale o případ, kdy nedoplatek na poplatku vznikl
v souvislosti s převodem věci z agendy CEPR do agendy C, který navíc nemůže žalobce
jakkoliv ovlivnit. V takovém případě bude sice povinností žalobce doměřený poplatek
zaplatit, ale až tehdy, kdy se stane splatným, tedy v návaznosti na právní moc
konečného rozhodnutí. Z toho důvodu není možné řízení zastavit pro nezaplacení
doměřené části soudního poplatku, neboť povinnost zaplatit doplatek soudního poplatku
podle položky 2 bodu 2 má soud uložit žalobci až v rámci konečného rozhodnutí.
Zbývá zmínit bod 3 položky 2, dle něhož pokud nebyl návrh na vydání
elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené,
vybere se poplatek podle položky 1. Opravdu se stává, že někteří navrhovatelé použijí
předepsaný formulář jen jako vzor pro podání žaloby a zašlou jej soudu buď písemně
poštou, nebo e-mailem. Tento postup není sám o sobě závadný, avšak na takový návrh
je třeba nahlížet pouze jako na návrh na vydání klasického platebního rozkazu a
zpoplatnit jej dle položky 1.

K položce 4

Položka 4 slouží jako univerzální položka pro zpoplatnění žalob na nepeněžitá
plnění. Novelou č. 218/2011 Sb. navázala na předchozí položku 2, přičemž doznala
několika změn, a to nejen ve zvýšení sazeb. Dalších, pouze terminologických změn, pak
doznala novelou č. 293/2013 Sb. Položka 4 ve svém hlavním bodu 1 nestanoví
konkrétní řízení, na které dopadá, ale stanoví obecné pravidlo: Za návrh na zahájení
občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění, činí sazba poplatku
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a) za každou nemovitou věc 5.000 Kč, b) za každý obchodní závod nebo za každou jeho
organizační složku 15.000 Kč, c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak
2.000 Kč.
Navazující body 3, 5 a 6 pak konkretizují, na které případy se vztahuje položka
4 bod 1 písm. a), b) nebo c). Problém těchto ustanovení je ten, že na první pohled
působí výčet řízení taxativně. Taxativní ale být nemůže, neboť položka 4 se použije i na
některá řízení v nich neuvedená a navíc, bod 1 písm. c) je třeba aplikovat vždy,
neexistuje-li pro danou žalobu na nepeněžité plnění vlastní položka sazebníku.
Jednotlivé typy řízení uvedené v bodech 3, 5 a 6 je tak třeba chápat jen jako
demonstrativní výčet, dávající vodítko, jak správně poplatek dle položky 4 bod 1
vyměřit.
Poplatek za řízení dle položky 4 bod 1 písm. a) ve výši 5.000 Kč se vybere za
každou nemovitou věc v řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, řízení o prodeji
zástavy, je-li zástavou nemovitá věc a z návrhu o vyloučení nemovité věci. Poplatek za
řízení dle položky 4 bod 1 písm. b) ve výši 15.000 Kč se vybere za každý obchodní
závod (nebo jeho organizační složku) v řízení o určení vlastnictví k obchodnímu
závodu, řízení o prodeji zástavy, je-li zástavou obchodní závod a o vyloučení
obchodního závodu. Z uvedeného vyplývá, že položka 4 bod 1 písm. a) a b) dopadá na
žaloby, které se dotýkají věcných práv k nemovitým věcem a obchodním závodům. Co
se rozumí nemovitou věcí pro účely zákona o soudních poplatcích bylo popsáno v
kapitole 2.1. Pro připomenutí, dle § 6a odst. 6 se pro účely poplatkového zákona za
nemovité věci pokládají všechny nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na
jednom listu vlastnictví. Pojem obchodního závodu a jeho organizační složky pro účely
poplatkového zákona definován není, takže lze usuzovat, že se shoduje s jeho
vymezením v ustanovení § 502 nového občanského zákoníku.126
Poplatek dle položky 4 bod 1 písm. c) ve výši 2.000 Kč se vybere za řízení o
určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, je-li zástavou jiná věc a z návrhu o
vyloučení jiné věci. Předmětem jsou tedy věcná práva k jiným věcem než k věcem
nemovitým a k obchodním závodům. Na rozdíl od nemovitých věcí a obchodních
závodů zmírňuje bod 4 dopad užití položky 4 na situace, kdy je předmětem těchto řízení
více věcí. V takových případech se totiž vybere poplatek dle položky 4 bod 1 písm. c)
126

Dříve sazebník poplatků k dosavadnímu pojmu „podnik“ v poznámce č. 3 k celému sazebníku odkaz
na ustanovení § 5 a 7 obchodního zákoníku obsahoval, s novelou č. 218/2011 Sb. ale zmizel.
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jen jednou, bez ohledu na to, kolika věcí se dané řízení týká. Položka 4 bod 1 písm. c)
se dle bodu 5 dále vztahuje na návrh na určení neplatnosti smlouvy, na řízení zahájené
bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické
osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby a dle bodu 6 na řízení o rozvod
manželství, určení neplatnosti nebo určení, zda tu manželství je či není, zrušení,
neplatnosti nebo neexistenci partnerství, na řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na
náhradu nemajetkové újmy nebo za řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby
bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy.
Stejně jako položka 1, i položka 4 obsahuje pravidlo pro vyměření poplatku ze
vzájemného návrhu žalovaného. Zde je úprava podstatně jednodušší, neboť bod 2
položky 4 stanoví jen to, že ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak,
jako by byl tento návrh podáván samostatně.
V praxi je posouzení některých řízení pro stanovení poplatku sporné. Například
u žaloby na vyklizení bytu jsou rozdílné názory, zda vyměřovat poplatek dle položky 4
bod 1 písm. c) nebo podle písm. a). Pro první variantu hovoří argument, že předmětem
takového řízení není nemovitá věc, ale povinnost žalovaného, aby něco konal, aby
vyklidil byt. Převládá ale názor druhý, dle kterého se toto řízení nemovité věci a práv k
ní dotýká. K vyřešení této otázky přispěl Nejvyšší soud, který do Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek zařadil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne
29. 10. 2012, sp. zn. 11Co 615/2012 (R 11/2013 civ.). V uvedeném rozhodnutí se říká,
že soudní poplatek za žalobu o vyklizení bytu se podle právní úpravy účinné od
1. 9. 2011 určuje podle položky 4 bod 1 písm. a) sazebníku poplatků, a činí tedy
5000 Kč. Soud v odůvodnění argumentoval i poukazem na ustálenou soudní judikaturu
k § 88 písm. i) (dnes písm. b)) o.s.ř., podle něhož je na místo obecného soudu k řízení
příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní a právě
podle tohoto ustanovení se posuzuje i místní příslušnost soudu v případě vyklizení bytu,
či určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu.127
Je otázka, jak tento argument obstojí právě v porovnání se zmíněnou žalobou na
určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, neboť v tomto případě byla donedávna

127

Usnesení KS v Ostravě ze dne 29. 10. 2012, sp. zn. 11 Co 615/2012 (R 11/2013 civ.)
Za sebe se kloním spíše k variantě vyměřit poplatek dle položky 4 bodu 1 písm. c), neboť mám za to, že
předmětem řízení je skutečně povinnost něco vykonat a nikoliv byt, ale odlišný názor nadřízeného
soudu a nově i názor Nejvyššího soudu v soudní praxi respektuji.
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obecně přijímána praxe, že u těchto žalob se vybírá poplatek dle položky 4 bod 1 písm.
c). Na rozdíl od žaloby na vyklizení bytu, kde je zpravidla dotčeno právo věcné
(vlastnické), u žaloby na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu je dotčeno právo
závazkové (nájemní vztah). Předmětem těchto žalob navíc jistě není nemovitá věc, ale
výpověď jako jednostranné právní jednání pronajímatele. Podle položky 4 bod 1 písm.
c) se rovněž běžně vyměřoval poplatek ze žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu
bytu.128
Z předchozího textu je patrné, že body 3, 5 a 6 položky 4 skutečně zdaleka
nepostihují všechny druhy řízení a působí jen demonstrativně. Z více či méně sporných
případů lze uvést ještě odpůrčí žalobu na určení neúčinnost právního jednání, typicky
darování nemovité věci, nebo žalobu na určení neplatnosti smlouvy o koupi nemovité
věci. I zde by se snad pro určení soudního poplatku měla použít položka 4 bod 1 písm.
c), avšak ve světle nejnovější judikatury je tento závěr vratký.
Zajímavá je i situace kolem žalob na určení výše nájemného. Existuje
judikatura, dle níž by se měl soudní poplatek z těchto žalob vyměřovat dle položky 1,
neboť povinnost platit úhradu za užívání - nájem bytu nebo nebytových prostor ve
vlastnictví pronajímatele - vyplývá přímo ze zákona a není nutné ji nad rámec stanovené
zákonné povinnosti obecně určovat rozhodnutím soudu. V dané soudní věci se tedy
nejednalo o určení existence či neexistence právního vztahu, ale o rozhodnutí o
povinnosti z právního vztahu nesporně vyplývající, byť konkrétní výše úhrady byla
sporná.129 Tato judikatura je ovšem z doby, kdy bylo posuzování těchto žalob značně
problematické. Možnost podat žalobu na zvýšení nájemného byla výslovně zákonem
připuštěna až novelou občanského zákoníku č. 132/2011 Sb., a to s účinností od
25.5.2011 (dříve § 696 odst. 2 občanského zákoníku, dnes upraveno v § 2249 odst. 3
nového občanského zákoníku). V současné době snad již není pochyb, že se jedná o
žalobu určovací a i v tomto případě se snad poplatek vyměřuje dle položky 4 bod 1

128

Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 4.4.2001, sp. zn. 22 Co 129/2001 (R 53/2002 civ.)
Přestože s právní větou tohoto usnesení lze souhlasit, jeho odůvodnění je již neaktuální a překonané,
neboť soud své rozhodnutí opřel o fakt, že byt není (nebyl) nemovitostí. V době rozhodování totiž
zákon o soudních poplatcích ani jeho sazebník neobsahoval ustanovení, dle něhož se pro účely
poplatkového zákona za nemovitost pokládá byt a nebytový prostor (dnes §6a odst. 6, a to s účinností
od 1.9.2011). S nástupem nového občanského zákoníku však tato řízení z českého soudnictví brzy zcela
vymizí.
129
Usnesení ÚS ze dne 8.4.2008, sp. zn. I. ÚS 3240/07 (Výběr ÚS 894/2008), obdobně i usnesení ÚS ze
dne 30.1.2008, sp. zn. II. ÚS 3144/07 (Výběr ÚS 305/2008)

- 74 -

písm. c). I zde však nastává problém, že se věc určitým způsobem dotýká nemovité
věci.
Celý aplikační problém položky 4 spočívá v tom, že dikce zákona „Za návrh na
zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění a) za
každou nemovitou věc 5.000 Kč“ je značně vágní a „neprávnická“, nehledě na to, že se
nejedná ani o pořádnou větu z hlediska jazykového. Vztahovat položku 4 bod 1 písm. a)
sazebníku na každou žalobu, která se nemovité věci dotýká i jen okrajovým způsobem,
je velmi přísné. Jak jsem již zmínil výše, mám za to, že logickým výkladem v
souvislosti se zněním pomocného bodu 3, lze dospět k vcelku uspokojivému závěru, že
položka 4 bod 1 písm. a) a b) by měla být aplikována jen na případy, v nichž jsou
předmětem řízení dotčena výhradně věcná práva k věcem nemovitým, k obchodním
závodům a jejich organizačním složkám.

K položce 7

Položka 7 stanoví sazby poplatků z návrhů na zahájení řízení o určení
výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného. Vzhledem
k tomu, že řízení o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí je od poplatku zcela
osvobozeno a v ostatních případech určení výživného včetně jeho zvýšení je od
poplatku osvobozen navrhovatel, aplikuje se položka 7 jen pro snížení nebo zrušení
vyživovací povinnosti (nejde-li o vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi) a pak
v rámci přechodu poplatkové povinnosti v případě úspěchu navrhovatele (opět jen
nejde-li o vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi).
Je-li předmětem plnění, tzn. výživného, částka do 50.000 Kč včetně, činí sazba
poplatku 500 Kč. V částce vyšší než 50.000 Kč se pak poplatek vyměřuje 1% z dané
částky, nejvýše však může činit 15.000 Kč.
Způsob výpočtu základu poplatku pro opakující se plnění byl podrobně popsán
v kapitole 3.1. Pro připomenutí, základem poplatku je součet všech opakujících se
plnění a v případě plnění na dobu neurčitou nebo dobu delší než 5 let pak pětinásobek
ročního plnění. Pětinásobek ročního plnění je základem poplatku i v případech, je-li
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současně s návrhem na určení nebo zvýšení výživného nárokováno odpovídající plnění
požadované zpětně.
Položka 7 působí zdánlivě jednoduše, ale co je v jednotlivých typech řízení o
výživném vlastně předmětem řízení a z čeho se při určení základu poplatku vychází?
Protože z určení a zvýšení výživného může účastníku vzniknout poplatková
povinnost pouze v rámci přechodu poplatkové povinnosti dle § 2 odst. 3 zákona o
soudních poplatcích, nabízí se otázka, zde je pro stanovení základu poplatku rozhodné
žalobcem navrhované výživné nebo teprve výživné přiznané soudem. Rozuzlení
přineslo stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu,
dle něhož soudní poplatek, který je odpůrce povinen ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3,
věty první, zákona o soudních poplatcích zaplatit podle výsledku řízení, se vyměřuje
z toho, co bylo navrhovateli rozhodnutím soudu přiznáno. Výše poplatkové povinnosti je
totiž vázána k výsledku řízení, tedy ke zjištění, v jakém rozsahu bylo návrhu
vyhověno.130
V případě zvýšení výživného je pro určení základu poplatku potřeba vycházet
z rozdílu toho, co bylo navrhovateli na výživném přiznáno a toho, co mu náleželo již
předtím. Předmětem řízení totiž není celkově požadovaná, resp. přiznaná částka, ale
v podstatě jen to, co žalobce požaduje nad rámec již stanoveného výživného.
Rozhodnou částkou pro určení základu poplatku bude de facto to, co v konečném
rozhodnutí získal navrhovatel navíc. Pokud by toto nebylo vzato do úvahy, nebyl by
mezi poplatkem ze zvýšení a z určení výživného žádný rozdíl.
Naopak, v případě návrhu na snížení výživného je předmětem řízení částka,
kterou již žalobce, jednoduše řečeno, platit nechce, tzn. rozdíl mezi již přiznaným
výživným a výživným požadovaným. Pokud by totiž základ poplatku vycházel
z požadovaného (nižšího) výživného, došlo by k paradoxní situaci, kdy o čím menší
částku by navrhovatel požadoval výživné snížit, o to více by zaplatil na poplatku a
naopak.
Výpočet poplatku z návrhu na zrušení vyživovací povinnosti je pak z
předchozích odstavců zřejmý. Základem poplatku bude pětinásobek ročního plnění
vycházejícího z naposled soudem přiznané výše výživného.

130

Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia NS, Cpjn 68/95 a Opjn 1/95, písm. c)
(R 49/1996 civ.)
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3.2 Splatnost poplatku
Splatnost poplatku stanoví § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, podle
něhož je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková
povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až i), je poplatek splatný do 3 dnů
od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž
byl schválen smír, nestanoví-li usnesení o schválení smíru splatnost delší. Z toho plyne,
že zákon rozlišuje dva způsoby vzniku poplatkové povinnosti a tím vlastně i dva
způsoby, kdy nastává splatnost soudních poplatků. V prvním případě nastává splatnost
poplatku již okamžikem podání návrhu na zahájení řízení, opravného prostředku,
okamžikem sepsání podání do protokolu nebo okamžikem podání návrhu na provedení
úkonu.131 V druhém případě je poplatek splatný do tří dnů od právní moci rozhodnutí,
jímž byl jednomu z účastníků poplatek uložen rozhodnutím soudu. Zpravidla tak bývá,
nebo alespoň má být, učiněno v rozhodnutí, jímž se řízení končí, neboť uložení poplatku
souvisí i s rozhodnutím o nákladech řízení. Zákon sice nevylučuje uložit poplatkovou
povinnost i později, avšak tím, že nedojde k jejímu odrazu v rozhodnutí o nákladech
řízení, může dojít k poškození jednoho z účastníků.
O splatnosti a charakteru doplatku soudního poplatku doměřeného podle
položky 2 bodu 2 sazebníku bylo pojednáno již v kapitole 3.1.1 K položce 2.
Pokud jde o uložení poplatkové povinnosti v rámci usnesení o schválení smíru,
jedná se o samostatné procesní rozhodnutí soudu, odlišné a nezávislé od projevené vůle
stran. Obsahem smíru totiž mohou být jen vzájemná práva a povinnosti účastníků smíru,
zatímco poplatková povinnost vzniká poplatníkovi vůči státu a musí o ní být rozhodnuto
autoritativně soudem, byť výrok o ní může být součástí usnesení o schválení smíru. 132
Výrok o poplatkové povinnosti je navíc natolik samostatný, že v případě usnesení o
schválení smíru na něj nelze vtahovat nepřípustnost odvolání podle § 202 odst. 2 písm.
f) o.s.ř., a odvolání proti tomuto výroku je tak přípustné.

133

V případě schválení smíru

má soud možnost, na rozdíl od ostatních rozhodnutí, stanovit jinou, než třídenní lhůtu k
zaplacení poplatku, která je v ostatních případech stanovena kogentně.
131

Jedná se o případy vzniku poplatkové povinnosti dle § 4 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 zákona o
soudních poplatcích.
132
Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 24
133
Stanovisko občanskoprávního kolegia NS SSR ze dne 20.4.1983, Cpj 28/82 (R 20/1983 civ.)
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Shora popsané dva způsoby vzniku poplatkové povinnosti a stanovení splatnosti
poplatku se od sebe významně liší. Zatímco v prvním případě je následkem nezaplacení
poplatku pouze zastavení řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, v
druhém případě je rozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti exekučním titulem a
následkem nezaplacení poplatku je tudíž jeho vymáhání v rámci daňového řízení a
exekuce. Tento rozdíl vyplývá i z obecného poplatkového principu, kdy za poplatek
náleží nějaké protiplnění a naopak. Dokud soud ve věci nezačal jednat, nemůže být
účastníku poplatková povinnost rozhodnutím uložena a nemůže být ani vymáhána.
Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku učiněné ve smyslu ustanovení
§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak rozhodně není rozhodnutím ukládajícím
účastníku přímou povinnost a nemůže být exekučním titulem. Takové usnesení je
pouhým sdělením o výši vyměřeného poplatku a stanoví lhůtu, do kdy má být poplatek
uhrazen. Součástí výzvy je poučení, dle něhož soud v případě neuhrazení poplatku
řízení zastaví. Uvedená lhůta je lhůtou procesní, soudcovskou a lze jí dle § 55 o.s.ř. i po
jejím uplynutí prodloužit. Prominutí lhůty podle § 58 o.s.ř. ale možné není, to je totiž
možné jen u lhůt zákonných.134 V žádném případě přitom nelze tuto lhůtu zaměňovat s
lhůtou splatnosti poplatku, neboť v době učinění takové výzvy je již poplatek dávno
splatný. Právní mocí usnesení o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního
poplatku pak poplatková povinnost zaniká135, což opět poukazuje na rozdílnost obou
způsobů vzniku poplatkové povinnosti a na fakt, že v takovém případě poplatek
vymáhat nelze.
Vcelku nejasná je situace kolem žádostí účastníků o posečkání s placením
soudního poplatku a žádostí o rozložení poplatku na splátky. Tuto možnost upravuje
§ 156 daňového řádu a o těchto žádostech rozhoduje předseda soudu jako správce daně,
resp. poplatku. Souhlasím však s názorem, že o posečkání s placením nebo o rozložení
poplatku do splátek lze rozhodnout správou soudu jen tehdy, byla-li poplatníku
poplatková povinnost uložena rozhodnutím soudu. Rozhodnutí, kterým by soud umožnil
splátky nebo posečkal s placením poplatku v případech, vzniká-li poplatková povinnost
podáním návrhu, nemá oporu v zákoně. Kromě možnosti podání žádosti o osvobození
od soudních poplatků, pamatuje zákon na důvody, které v těchto žádostech účastníci
obvykle uplatňují, v § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Podle tohoto
134
135

Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 29
§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích
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ustanovení soud řízení pro nezaplacení soudního poplatku nezastaví, je-li nebezpečí z
prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě
určené soudem ve výzvě k zaplacení poplatku sdělí soudu okolnosti, které toto
nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit. V
takovém případě soud jen usnesením založeným do spisu rozhodne, že podmínky podle
§ 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích jsou splněny, a řízení proto nezastaví.
Toto usnesení není třeba dle § 9 odst. 5 doručovat účastníkům a nemusí obsahovat
odůvodnění. Povinnost zaplatit poplatek pak soud uloží poplatníku až v rámci
rozhodnutí, kterým se řízení končí.136 Další možností při potřebě posečkání s placením
poplatku splatného podáním návrhu je požádat soud o prodloužení lhůty stanovené v
usnesení s výzvou k zaplacení poplatku. Jak již bylo řečeno, tato lhůta je soudcovská a
lze ji prodloužit i po jejím uplynutí. Je totiž v podstatě na úvaze soudu, kdy řízení pro
nezaplacení poplatku zastaví. Takto poskytnutá lhůta by však neměla být nepřiměřeně
dlouhá, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení. Pokud by měla být delší,
bylo by vhodnější postupovat dle § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích.
Pro úplnost dodávám, že od 1.1.2011 ze zákona o soudních poplatcích vypadl
institut prominutí nedoplatku na poplatku (dříve § 16 odst. 2 zákona o soudních
poplatcích), o kterém rozhodoval předseda soudu podle § 65 tehdy platného zákona o
správě daní a poplatků. Institut prominutí daně je sice daňovým řádem upraven, avšak
dle § 259 musí takový nárok založit konkrétní hmotněprávní norma, přičemž zákon o
soudních poplatcích takový nárok již neupravuje, případně je v § 260 daňového řádu
svěřena pravomoc rozhodnout o prominutí daně ministru financí.137 Proto ani předseda
soudu jako správce poplatku již nemůže prominout nedoplatek na poplatku a může již
jen povolit posečkání úhrady poplatku, popřípadě rozložení jeho úhrady na splátky nebo
odepsat nedoplatek pro nedobytnost.138

136

Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
str. 776
137
Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., zvláštní část, § 259 a 260
138
Důvodová zpráva k zákonu č. 281/2009 Sb., zvláštní část, k části 8, k bodu 11
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3.3 Nezaplacení poplatku a jeho následky
Následky nezaplacení soudního poplatku již byly stručně nastíněny v předchozí
kapitole. Tyto následky závisí na způsobu určení splatnosti poplatků. Nebyl-li uhrazen
poplatek splatný do tří dnů od právní moci rozhodnutí, jímž byl poplatek uložen, popř.
splatný v jiné lhůtě určené soudem v usnesení o schválení smíru, nezbývá než přikročit
k jeho vymáhání v rámci daňové exekuce. Tento následek nezaplacení poplatku ale není
předmětem zájmu následující kapitoly, ta se totiž bude zabývat následky nezaplacení
poplatku splatného podáním návrhu.
Základní pravidlo pro postup soudu v případě nezaplacení takového poplatku
stanoví § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, podle něhož nebyl-li poplatek za
řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační
stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po
marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.
Usnesení s výzvou k zaplacení poplatku se účastníkům zpravidla doručuje ve
formě jednotných vzorů zpracovaných Ministerstvem spravedlnosti139. Jejich součástí je
i poučení o zastavení řízení, nebude-li poplatek v poskytnuté lhůtě zaplacen,
předpokládané ustanovením § 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. Bez tohoto
výslovného poučení soud řízení zastavit nesmí. Vzor s výzvou obsahuje rovněž poučení
o možném postupu dle § 9 odst. 4 zákona o soudních poplatcích a poučení o možnosti
podat návrh na osvobození od soudních poplatků. Odvolání proti tomuto usnesení není
přípustné.140
Podle § 8 odst. 3 zákona o soudních poplatcích se poplatky platí na účet
příslušného soudu zřízený u České národní banky. Aby poplatník mohl poplatek na účet
soudu zaplatit, musí znát příslušné číslo účtu i variabilní symbol. Tyto platební údaje
jsou proto rovněž uvedeny v usnesení s výzvou k zaplacení poplatku a v případě návrhu
na vydání elektronického platebního rozkazu jsou navrhovateli automaticky
vygenerovány do návrhu. Poplatky do výše 5.000 Kč včetně lze uhradit také kolkovými
známkami vydanými dle vyhlášky č. 192/1993 Sb., což neplatí, vznikla-li poplatková
139

Jedná se o vzory o.s.ř. č. 60 (dříve 064), č. 61 (dříve 065), č. 62 (dříve 066) a č. 63 (dříve 067), v
závislosti na typovou situaci. Vzory označené písmenem „a“ jsou vyhotoveny bez záhlaví.
140
Nepřípustnost odvolání potvrdil i Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 12.5.2003, sp. zn.
9 Cmo 178/2003
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povinnost podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (§ 8 odst. 4
zákona o soudních poplatcích). Zákon však už nestanoví, jak postupovat v případě, že
účastník zaplatí pomocí kolkových známek poplatek vyšší než 5.000 Kč. Za účelem
možnosti uhrazení poplatku pomocí kolků se poplatníku spolu s výzvou zasílá i zvláštní
tiskopis141, na který mohou účastníci kolky v příslušné hodnotě vylepit a následně jej
zaslat soudu zpět. Tento způsob není nijak závazný, účastníci mohou kolky vylepit na
vlastní podání, přímo na obdržené usnesení nebo jiným vhodným způsobem. Vyloučena
není ani možnost zaplatit poplatek v hotovosti na pokladně soudu.142 Podání s
vylepenými kolky nebo doklad o zaplacení poplatku na účet soudu vytvořený účtárnou
soudu se zakládají do spisu jako potvrzení o splnění poplatkové povinnosti.
Lhůta, kterou soud poskytuje účastníkům k zaplacení poplatku, je ve shora
zmíněných vzorech nastavena jako třídenní, nic však nebrání soudu poskytnout lhůtu
delší. Vzhledem k tomu, že k bezhotovostnímu převodu peněz dochází běžně do dvou
pracovních dnů, je poskytnutí třídenní lhůty k zaplacení poplatku poměrně přísné. Sám
ústavní soud se vyjádřil tak, že třídenní lhůtu k dodatečnému splnění poplatkové
povinnosti považuje zásadně za nedostatečnou.143 Na druhou stranu je třeba říci, že
soudy zpravidla nezastavují řízení ihned po uplynutí poskytnuté lhůty a kratší lhůta
motivuje účastníky k rychlejšímu splnění poplatkové povinnosti. Pro případné
posouzení přiměřenosti poskytnuté lhůty by tak neměla být rozhodující její samotná
délka, ale spíše doba, kterou měl poplatník na zaplacení poplatku skutečně k dispozici
do dne vydání usnesení o zastavení řízení. Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2, lhůta dle
§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, je lhůtou procesněprávní, nikoliv
hmotněprávní, s příslušnými důsledky pro její počítání.144
Donedávna byla problematická otázka, komu má být usnesení s výzvou k
zaplacení soudního poplatku doručována, zda postačí, byla-li doručena právnímu
zástupci poplatníka nebo zda musí být doručena i zastoupenému poplatníkovi osobně
jako účastníku, který má povinnost v řízení něco osobně vykonat ve smyslu ustanovení
§ 50b odst. 4 písm. a) o.s.ř. (dříve § 49 odst. 1 o.s.ř.) nebo § 42 odst. 2 s.ř.s. Původně
rozporná judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

141

Jedná se o vzor o.s.ř. č. 68 (dříve 072)
Nález ÚS ze dne 4.8.1998, sp. zn. I. ÚS 61/98 (Výběr ÚS 1494/1998)
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Nález ÚS ze dne 13.11.2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/07 (Výběr ÚS 3176/2007)
144
Nález ÚS ze dne 1.4.2003, sp. zn. II. ÚS 560/01 (Výběr ÚS 2414/2003)
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se sjednotila na závěru, že zaplacení soudního poplatku není nezastupitelným úkonem,
který by mohl provést pouze účastník řízení osobně, a proto stačí usnesení s výzvou i
rozhodnutí ukládající povinnost poplatek zaplatit doručit pouze zástupci účastníka s
procesní plnou mocí.145 Dodatečné zaslání výzvy samotnému poplatníkovi však
rozhodně není na škodu.
V případě, že poplatek není v poskytnuté lhůtě ani do okamžiku rozhodnutí
soudu zaplacen, přestože o následcích nezaplacení byl poplatník řádně poučen, soud
řízení zastaví, čímž je podle ustanovení § 114 odst. 2 o.s.ř. řízení skončeno. A protože
jde o rozhodnutí, kterým se řízení končí, rozhoduje v něm soud i o nákladech řízení.
V takovém případě by o nákladech mělo být rozhodnuto dle ustanovení § 146 odst. 2
o.s.ř. a nikoliv dle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť zastavení řízení zavinil
navrhovatel poplatného úkonu (řízení) nezaplacením soudního poplatku. Z toho důvodu
je vhodné, aby soud v řízení nejprve vyřešil poplatkovou povinnost a teprve poté zasílal
ostatním účastníkům žalobu, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost k vyjádření.
Jestliže některý z ostatních účastníků totiž učiní na svou obranu podání, měl by mít
následně právo na náhradu nákladů řízení souvisejících s tímto podáním. Takové
náklady přitom vznikají zcela zbytečně.
Jestliže soud zastaví řízení pro nezaplacení soudního poplatku splatného
podáním návrhu na zahájení řízení, doručí usnesení o zastavení řízení pouze
navrhovateli. Přestože řízení bylo zahájeno okamžikem, kdy návrh došel soudu
a usnesení o zastavení řízení je rozhodnutím, proti němuž je přípustné odvolání, není
nezbytně nutné, aby se žalovaný dozvěděl, že řízení bylo zahájeno ani že bylo
zastaveno. Občanské soudní řízení je kromě jiných zásad ovládáno zásadou
hospodárnosti. Z této zásady a účelu zákona o soudních poplatcích vyplývá, že v těchto
případech, kdy zákon o soudních poplatcích podmiňuje provedení občanského soudního
řízení zaplacením soudního poplatku, musí být po zahájení řízení okamžikem, kdy
návrh došel soudu, nejprve vyřešen právní vztah mezi navrhovatelem jako poplatníkem
a státem. Teprve jestliže poplatník svou povinnost vůči státu splní, doručí soud návrh na
zahájení řízení ostatním účastníkům řízení a předseda senátu začne činit další úkony
směřující k přípravě jednání. Nedoručením návrhu na zahájení řízení ani usnesením
145

Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 28
Rozuzlení tohoto problému, který se týkal především správního soudnictví, přinesl nález pléna ÚS ze
dne 13.11.2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/07 (193/2007 USn.)
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o jeho zastavení není porušena zásada rovnosti účastníků řízení, neboť uvedeným
postupem není protistrana jakkoli dotčena a nemůže v důsledku toho utrpět újmu.146
I v případě, že by bylo usnesení protistraně doručeno, nebyla by pravděpodobně k
případnému odvolání ani subjektivně legitimována, neboť zastavení řízení směřuje v její
prospěch. Uvedené samozřejmě neplatí, vznikl-li protistraně z nějakého důvodu nárok
na náhradu nákladů řízení. V takovém případě jí usnesení o zastavení řízení doručeno
být musí, neboť nákladový výrok se jí dotýká. Rovněž je vhodné, protistraně usnesení o
zastavení řízení doručit, jestliže jí už byl žalobní návrh, popř. opravný prostředek,
doručen nebo jestliže ze spisu vyplývá, že protistrana o zahájeném řízení ví.
Zajímavá situace nastává, vezme-li žalobce svou žalobu zpět předtím, než dojde
k zaplacení soudního poplatku. Protože zpětvzetím žaloby poplatková povinnost
nezaniká (ta zaniká až právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního
poplatku)147, musel by soud žalobce nejprve vyzvat k uhrazení poplatku a teprve po
jeho zaplacení by o tomto návrhu mohl rozhodnout. Žalobce však zpravidla nebude mít
zájem již poplatek hradit. V této situaci dochází ke konkurenci dvou zastavovacích
důvodů, totiž zpětvzetí žaloby a nezaplacení soudního poplatku. Jestliže žalobce
nepožaduje přiznat náhradu nákladů řízení, nemá praktický význam jej vyzývat k
zaplacení soudního poplatku, protože žalobce již nemá na řízení zájem. Přestože tento
postup není zcela dle zákona, může soud v zájmu procesní ekonomie rovnou přikročit k
zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, neboť tento zastavovací důvod má
přednost a žalobci takový postup téměř jistě vadit nebude. Pokud ovšem žalobce bere
žalobu zpět například z důvodu, že žalovaný mu žalovanou částku uhradil po podání
žaloby a zároveň žalobce žádá soud o přiznání náhrady nákladů řízení, musí žalobce
nejprve splnit svou poplatkovou povinnost. Soud by měl proto žalobce vyzvat k
uhrazení soudního poplatku a teprve až po jeho zaplacení by měl řízení k návrhu
zastavit, přiznat žalobci náhradu nákladů řízení a trochu paradoxně mu i část poplatku
vrátit. Nejspíš by byla možná i varianta zastavit řízení pro zpětvzetí žaloby ihned,
žalobci uložit povinnost zaplatit poplatek snížený o 80%, nejméně však ve výši 1.000
Kč (neboť řízení bylo zastaveno před prvním jednáním) a stejnou výši soudního
poplatku zahrnout do výroku o nákladech řízení. O obdobném postupu by se dalo
146
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uvažovat i v prvním případě, to by se však naprosté většině žalobců příliš
nezamlouvalo, neboť by byli zbaveni možnosti poplatek nezaplatit a poplatková
povinnost by jim byla uložena v podstatě úplně zbytečně.
V souvislosti se zastavením řízení pro nezaplacení soudního poplatku je vhodné
zmínit, že částí teorie je soudní poplatek řazen mezi procesní podmínky, neboť
nezaplacení poplatku brání pokračování řízení a vydání meritorního rozhodnutí. Tento
názor je na druhou stranu vyvracen argumenty, že nezaplacení soudního poplatku není a
nemůže být důvodem opravných prostředků tam, kde poplatek nebyl zaplacen, a bylo
přesto ve věci rozhodnuto. Nesprávně vyměřený poplatek lze navíc dodatečně doměřit
ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí, jímž byl poplatek uložen, a to bez ohledu na
meritorní rozhodnutí. Poplatková povinnost tak má zvláštní samostatnou povahu.148
S tímto názorem je třeba souhlasit, neboť opomene-li soud poplatek vybrat, v řízení
pokračuje a následně ve věci samé rozhodne, nepostihuje nezaplacení poplatku takové
rozhodnutí žádnou vadou. Vyřešení otázky soudního poplatku jako procesní podmínky
ovšem pro praxi význam nemá.
Vydání usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nemusí
nutně znamenat konec řízení. Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích
zruší usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku soud, který usnesení vydal,
je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.
Zvláštní úprava platí ve správním soudnictví, v němž lze poplatek zaplatit do doby, než
usnesení nabude právní moci. Tato odlišnost vyplývá z toho, že ve správním soudnictví
je opravným prostředkem proti takovému usnesení jen kasační stížnost, která nemá
suspenzivní účinek. Zvláštní, ale respektovaný názor zaujal Nejvyšší správní soud, dle
něhož účastník zaplatí soudní poplatek dříve, než usnesení nabylo právní moci i tehdy,
učiní-li tak v den, kdy usnesení nabylo právní moci.149 Lhůta k dodatečnému zaplacení
soudního poplatku je i zde lhůtou procesní.150 V obou případech pak nabytím právní
148

Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2011, str. 220,221,
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Rozsudek NSS ze dne 17.4.2008, č.j. 5 Afs 1/2007-172 (Sb. NSS 2328/2011)
Tento názor vyplývá z další teze vyjádřené v témže rozsudku, a totiž, že rozhodnutí soudu ve věci
správního soudnictví nabývá právní moci dnem, kdy bylo doručeno účastníkům, a to uplynutím
posledního okamžiku tohoto dne.
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Odlišný názor zastává Nejvyšší správní soud, dle něhož, na rozdíl od lhůty dle § 9 odst. 1 zákona o
soudních poplatcích, která je lhůtou procesní, soudcovskou, nelze stejný závěr vztáhnout na ustanovení
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moci usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku poplatková
povinnost zaniká. Pokud by poplatník zaplatit poplatek po uplynutí této lhůty, musel by
jej soud vrátit jako poplatek, který zaplatil někdo, kdo k tomu nebyl povinen.
Ne zcela jasná je situace ohledně zachování lhůty při placení poplatku.
Zastávám názor, že pokud je poplatek hrazen příkazem z bankovního účtu nebo
složenkou na poště, musí být platba pro zachování lhůty připsána na účet soudu
nejpozději poslední den lhůty, nestačí, že byla poslední den lhůty poukázána. Pokud
však poplatník zaslal platbu poštou pomocí vylepených kolkových známek, stačí, že
takové podání bylo poslední den lhůty podáno na poštu. Praktický rozdíl mezi těmito
způsoby sice není, ale samotné poukázání platby na jiný účet nelze považovat za podání
ve smyslu § 42 odst. 1 o.s.ř. a těžko pak lze aplikovat ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. o
zachování procesní lhůty.151 Jiný názor hovoří, že je-li dodržena lhůta pro zaplacení
soudního poplatku kolkovými známkami podáním k poštovní přepravě, musí být lhůta
zachována, pokud účastník řízení zaplatí poplatek také prostřednictvím pošty, avšak
přímo na účet soudu, neboť i v tomto případě jde o lhůtu, která má procesní
charakter.152
Judikatura k této otázce je přitom dosti rozporná. Odlišně se k problému postavil
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ve svém usnesení ze dne
30.4.2004, sp. zn. 18Co 132/2004, dle něhož předal-li poplatník finanční prostředky
držiteli poštovní licence v předposlední den patnáctidenní lhůty k podání odvolání proti
usnesení o zastavení řízení, provozovatel poštovních služeb peníze předal v poslední
den lhůty peněžnímu ústavu, u něhož má okresní soud zřízen účet a ten je připsal na
účet soudu až v době po uplynutí lhůty k odvolání, byl poplatek zaplacen včas. Soud se
však charakterem takového úkonu v souvislosti s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. nijak

§ 9 odst. 7, větu první, zákona o soudních poplatcích, neboť stanovení povinnosti soudu zrušit usnesení
o zastavení řízení, jestliže účastník zaplatí poplatek dříve, než toto usnesení nabude právní moci „není
možné vůbec považovat za určení lhůty, a to ani zákonné. Každá lhůta, jako konkrétně vyjádřený časový
úsek, musí být určena jejím počátkem a koncem; v případě citovaného ustanovení však zcela chybí
specifikace skutečnosti, která by stanovila počátek lhůty, stejně jako určení její délky. Proto nabytí
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odst. 1 zákona o soudních poplatcích)“. (Rozsudek NSS ze dne 17.4.2008, č.j. 5 Afs 1/2007-172 (Sb.
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nezabýval. Naopak, podstatně přísnější přístup prokázal Nejvyšší správní soud ve svém
rozsudku ze dne 17.4.2008, č.j. 5 Afs 1/2007-172, dle něhož, stanoví-li zákon o
soudních poplatcích, že soudní poplatek lze zaplatit dříve, než usnesení o zastavení
řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci, nejde tu o stanovení lhůty
ani zákonné ani soudcovské. Nelze proto užít dobrodiní speciálního § 40 odst. 4 s.ř.s. o
tom, že lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno soudu
prostřednictvím držitele poštovní licence. V takovém případě je okamžik zaplacení
určen teprve znehodnocením (obliterací) kolkové známky soudem, i kdyby podání
obsahující kolkové známky bylo držiteli poštovní licence předáno včas. V jiném svém
rozsudku (9 Afs 7/2012-49) Nejvyšší správní soud dovodil, že z hlediska včasnosti
splnění poplatkové povinnosti je rozhodný ten den, kdy je částka soudního poplatku
skutečně připsána na účet soudu.
Ještě o delší časový úsek lze lhůtu pro dodatečné zaplacení soudního poplatku
prodloužit, podá-li účastník proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního
poplatku odvolání. I v případě, že soudní poplatek za řízení splatný podáním návrhu na
zahájení řízení je zaplacen po uplynutí lhůty k podání odvolání proti usnesení o
zastavení řízení, avšak před rozhodnutím odvolacího soudu, je třeba postupovat podle §
9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a napadené rozhodnutí zrušit.153 Přestože nebyla
splněna podmínka zaplacení poplatku do konce lhůty k podání odvolání, nemohlo
usnesení o zastavení řízení nabýt ani právní moci, takže poplatková povinnost
nezanikla.
Ne vždy musí nezaplacení poplatku vést k zastavení řízení. Zákon o soudních
poplatcích v § 9 odst. 4 uvádí případy, kdy soud řízení nezastaví. V předchozí kapitole
již bylo vyloženo, že soud řízení nezastaví, je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku
by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě
podle odstavců 1 a 2 sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že
bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit. O tom, že jsou splněny tyto podmínky,
rozhodne soud usnesením, které není třeba doručovat. Nebezpečí z prodlení ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 4 vzniká například tehdy, jestliže hrozí promlčení žalobní
pohledávky.154
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Dále soud řízení nezastaví, začal-li již jednat o věci samé. K takové situaci může
dojít i prostým opomenutím poplatek vybrat. Jakmile již ale soud začal jednat, není
možné řízení pro nezaplacení poplatku zastavit. Z obdobného důvodu soud řízení
nezastaví, došlo-li k rozšíření návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšířil-li
poplatník odvolání nebo dovolání poté, co soud začal jednat o věci samé. Neuhradí-li
poplatník doplatek z rozšířeného návrhu, zastaví soud řízení jen co do rozšířené části.
Pokud však soud ve věci ještě jednat nezačal, zastaví řízení v celém rozsahu, přestože
by část poplatku již byla uhrazena. Tuto část zaplaceného poplatku soud poplatníku
vrátí.
Soud řízení nezastaví také v případě, vznikla-li povinnost zaplatit poplatek
poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt
není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině. Toto
ustanovení se použije většinou až v řízení odvolacím, kdy za žalovaného podá odvolání
ustanovený opatrovník. Důvod je jasný, nelze očekávat od ustanoveného opatrovníka,
že by poplatek uhradil ze svého za účastníka, kterého nikdy neviděl a zřejmě nikdy
neuvidí, a setrvání na poplatkové povinnosti by tak vedlo k odepření možnosti se proti
vydanému rozhodnutí prostřednictvím opatrovníka účinně bránit. To však neznamená,
že by byl takový účastník od poplatkové povinnosti osvobozen, proto by nejspíš i v
případě podání odvolání opatrovníkem mělo být opatrovníku, jako zástupci účastníka,
doručeno usnesení s výzvou k uhrazení poplatku z odvolání. Taková výzva samozřejmě
není příliš efektivní, a protože toto ustanovení nemusí být opatrovníkům (advokátům)
známo, je vhodné jej zmínit i v poučení usnesení s výzvou. Soud tím předejde snahám
opatrovníků se proti poplatkové povinnosti nějak bránit, příp. za účastníka žádat o
osvobození od soudních poplatků, o které by bez jakékoliv znalosti poměrů účastníka
mohl soud jen těžko rozhodovat. Efektivnější i jednodušší je spíše opatrovníku výzvu
vůbec nezasílat, neboť pravděpodobnost uhrazení poplatku je skutečně minimální,
ledaže by se snad opatrovníku podařilo pobyt účastníka zjistit a spojit se s ním.
Ve všech zmíněných případech nezastavení řízení pro nezaplacení soudního
poplatku poplatková povinnost v žádném případě nezaniká. Soud proto uloží povinnost
zaplatit poplatek poplatníkovi až v konečném rozhodnutí. Povinnost se přitom uloží i
úspěšnému žalobci, přičemž nahrazení této odpovídající částky bude uloženo protistraně
v rámci rozhodnutí o nákladech řízení. To, že žalobce ještě poplatek neuhradil, nebrání
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jeho přiznání v nákladech řízení.155 Pokud totiž není žalobce od poplatku osvobozen,
nelze v zásadě poplatkovou povinnost přenést. Výjimkou je případ, uspěl-li se svým
návrhem navrhovatel, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož
pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině.
V takovém případě přechází poplatková povinnost podle § 2 odst. 4 zákona o soudních
poplatcích na žalovaného, popř. neúspěšného odvolatele nebo dovolatele. Poplatková
povinnost tohoto navrhovatele poté zaniká uložením povinnosti zaplatit poplatek
žalovanému, resp. neúspěšnému odvolateli nebo dovolateli. I tato skutečnost nasvědčuje
tomu, že by soud neměl nebo alespoň nemusel takového navrhovatele prostřednictvím
jeho opatrovníka k zaplacení poplatku vyzývat. I kdyby za něj někdo poplatek uhradil,
musel by mu být v případě úspěchu soudem vrácen.
Judikaturou bylo také vyvozeno, že soud nemůže přikročit k zastavení řízení,
jestliže poplatník požádal o osvobození od soudních poplatků, dokud nebude o této
žádosti pravomocně rozhodnuto. I v případě, že žádosti nebude vyhověno, musí soud
následně opět vyzvat účastníka k zaplacení poplatku a poskytnout mu novou lhůtu k
jeho zaplacení. Teprve až po následném nezaplacení poplatku lze řízení zastavit.156 Není
ale zcela jasné, jak postupovat, pokud by návrh na osvobození od soudních poplatků
došel soudu v odvolací lhůtě proti usnesení o zastavení řízení, popř. by byl dokonce
obsažen v odvolání proti takovému usnesení. Patrně i tehdy by měl soud podle
judikatury postupovat obdobně jako v případě, kdyby byl poplatek uhrazen, tzn.
usnesení zrušit, rozhodnout o návrhu na osvobození a poté případně znovu vyzvat
poplatníka k zaplacení poplatku. Takový výklad už je ale k účastníkům značně
benevolentní a nahrává možnosti zcela uměle protahovat zejména odvolací řízení a tím i
nabytí právní moci konečného rozhodnutí. De lege ferenda se domnívám, že poplatník
by měl dostat možnost podat návrh na osvobození od soudních poplatků jen v rámci
lhůty, která mu byla poskytnuta k uhrazení poplatku a nejpozději do dne vydání
usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku. Není žádný důvod, proč by si měl
poplatník žádost „schovávat“ na odvolací lhůtu proti tomuto usnesení popř. ji spojovat
s odvoláním, když o povinnosti zaplatit poplatek dobře věděl a zároveň byl o následcích
nezaplacení poplatku i o možnosti podat žádost o osvobození poučen.
155

Usnesení NS ze dne 15.5.2002, sp. zn. 29 Odo 674, 675/2001 (R 22/2003 civ.)
Nález ÚS ze dne 2.5.2002, sp. zn. III. ÚS 588/2000 (56/2002 USn.) a Usnesení KS v Brně ze dne
21.5.1996, sp. zn. 37 Co 177/96
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V souvislosti s poplatkovou benevolencí se nabízí následující scénář: žalovaný
podá odvolání do rozsudku, ale poplatek neuhradí, soud ho vyzve k zaplacení poplatku,
žalovaný požádá o osvobození od soudních poplatků, soud ho vyzve k doložení
majetkových poměrů, žalovaný podklady nedoloží, soud proto jeho žádosti nevyhoví,
žalovaný se do takového rozhodnutí odvolá, odvolací soud rozhodnutí potvrdí, po
právní moci rozhodnutí odvolacího soudu soud opět vyzve žalovaného k zaplacení
poplatku, ten poplatek opět nezaplatí, soud odvolací řízení zastaví, odvolatel se odvolá a
v odvolání znovu požádá o osvobození, přičemž pro tentokrát své majetkové poměry
doloží (předpokládejme poměry neodůvodňující osvobození). Soud prvního stupně tedy
druhé usnesení o zastavení odvolacího řízení zruší, usnesením však osvobození znovu
nepřizná, do čehož se žalobce opět odvolá a „zastavovací mašinerie“ se rozbíhá znovu.
Přestože takový scénář vypadá na první pohled nepravděpodobně, v soudní praxi není
žádnou raritou, a to především u žalob šikanózního charakteru nebo v rámci odvolacího
řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Ačkoliv k zaplacení poplatku nikdy nedojde, může
i při maximální reálné rychlosti soudu takové řízení dosáhnout délky i jednoho roku, a
to nebyly do uvedeného sledu zahrnuty postupy odstraňování vad podání či námitky
podjatosti. Tímto způsobem je možné účelově oddálit zaplacení poplatku (získat čas)
nebo, co je závažnější, výrazně oddálit nabytí právní moci rozsudku. Na tomto příkladu
je dobře vidět, že regulační funkce soudních poplatků není vždy dostatečně účinná, a to
jak z důvodu benevolence zákona tak i judikatury.
Z přísnější judikatury lze uvést, že pokud je po výzvě soudu poplatek zaplacen
jen z části, není třeba poplatníka znovu vyzývat k jeho zaplacení, resp. doplacení a
řízení je možné zastavit.157
Zbývá již jen doplnit, že zákon o soudních poplatcích v § 9 odst. 9 vylučuje
finanční sankce za pozdní zaplacení poplatku. Podle tohoto ustanovení se penále, úrok z
prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním
předpisem upravujícím správu daní a poplatků (daňovým řádem) při vybírání soudních
poplatků neuplatňují. Důvodem bude nejspíš skutečnost, že vyměřování a vymáhání
těchto sankcí by nebylo vhledem k povaze a obvyklé výši soudních poplatků ve spojení
s administrativním zatížením soudu ekonomicky efektivní.158
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Usnesení ÚS ze dne 12.4.2011, sp. zn. I. ÚS 3501/10 (Výběr ÚS 1171/2011)
Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 31

- 89 -

3.4 Nesprávné rozhodnutí soudu o poplatkové povinnosti a obrana
proti němu
Na to, že výši soudního poplatku není v některých případech jednoduché
vyměřit, bylo již náležitě poukázáno. Jak ale dosáhnout nápravy, jestliže soud při
vyměření poplatku pochybil nebo jestliže má poplatník na jeho výši jiný názor? V první
řadě je třeba zmínit ustanovení § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, podle něhož
vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto
rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Vzhledem k tomu, že zákon rozlišuje „výzvu
k zaplacení poplatku“ a „rozhodnutí ukládající zaplacení poplatku“159 dopadá toto
ustanovení pouze na rozhodnutí, kterým byla poplatková povinnost uložena. Proti
rozhodnutí o uložení poplatku je přípustné odvolání, takže nápravu lze sjednat i
standardní cestou. Zákon ale dává poplatníkům i soudu možnost rozhodnutí změnit i po
právní moci tohoto rozhodnutí, a to buď na návrh, nebo i bez něj. Soud, který nesprávné
rozhodnutí vydal, jej změní nebo zruší a v případě, že bylo na poplatku zaplaceno více,
rozhodne i o vrácení přeplatku. Rozhodnutí může být ale změněno i v neprospěch
poplatníka. Jestliže soud dospěje k závěru, že na poplatku mělo být zaplaceno více,
usnesením původní rozhodnutí změní.
Zákon rovněž upravuje lhůtu, v jaké lze rozhodnutí o uložení poplatku změnit
nebo zrušit, nutno ale dodat, že dost nešťastně. Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o
soudních poplatcích změnu nebo zrušení tohoto rozhodnutí lze pravomocně provést
nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek
nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.
Prvním problémem je výraz „pravomocně provést“. Tuto zvláštní formulaci patrně
nelze vykládat tak, že by ve stanovené lhůtě muselo rozhodnutí o zrušení či změně
nesprávného rozhodnutí o uložení povinnosti nabýt právní moci, neboť v době, kdy je
rozhodnutí vydáváno, nelze předvídat, kdy nabude právní moci, jde o okolnost značně
nahodilou a bylo by v rozporu s požadavkem právní jistoty zaujmout výklad vedoucí k
existenci pravomocných rozhodnutí, jež by v důsledku uplynutí zákonné lhůty předtím,
než nabyla právní moci, měla být pokládána za neúčinná. Proto je třeba mít za to, že ve
159

§ 10 odst. 2 zákona o soudních poplatcích: Soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na
základě nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato
povinnost uložena.
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stanovené lhůtě musí být rozhodnutí vydáno.160 Druhým problémem je druhá věta, z níž
sice vyplývá, v jaké lhůtě právo na uložení poplatkové povinnosti zaniká, ale vůbec není
zřejmé, kdy tato lhůta začíná běžet. Protože o poplatkové povinnosti má být správně
rozhodováno až v rozhodnutí, jímž se řízení končí161, je třeba dojít k takovému výkladu,
že tříletá lhůta pro uložení poplatkové povinnosti počíná běžet ode dne, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí ve věci samé. V praxi k takovým změnám rozhodnutí příliš
často nedochází, neboť ani samotné ukládání poplatkové povinnosti v rámci konečného
rozhodnutí není časté.
Podstatně častější jsou spory o výši poplatku splatného již podáním návrhu a
vyměřeného soudem v usnesení s výzvou k zaplacení poplatku. V části, ve které určuje
výši poplatku, má usnesení povahu deklaratorního rozhodnutí. Nedochází jím totiž ke
vzniku poplatkové povinnosti, nýbrž toliko k její individualizaci. Jako celek pak usnesení
pouze upravuje vedení řízení, v důsledku čehož proti němu není přípustné odvolání.162
To samozřejmě nespokojeným poplatníkům vadí, neboť mají za to, že proti nesprávně
vyměřenému poplatku není obrana. Tak tomu ale není.
Nejjednodušší možnou obranou je neformální podnět soudu vyjadřující jiný
názor na výši poplatku. Soud totiž není takovým usnesením vázán a po zjištění
nesprávnosti určené výše poplatku může své pochybení sám napravit tím, že výzvu buď
změní, zruší, vydá výzvu novou nebo fakticky uzná, že poplatek byl zaplacen ve
správné výši a řízení nezastaví.
Je třeba říci, že nesprávné určení výše poplatku soudem v žádném případě
nepůsobí změnu zákonem stanovené výše poplatku. Vyměří-li soud poplatek nižší a
poplatník jej zaplatí, má stále povinnost poplatek doplatit, avšak soud nemůže řízení
zastavit, dokud poplatníka k doplatku marně nevyzve. Naopak, vyměří-li soud poplatek
vyšší, nevzniká poplatníku povinnost zaplatit převyšující část. V případě nezaplacení
převyšující částky by bylo zastavení řízení nezákonné. Obranou proti nesprávně
vyměřenému poplatku je proto také odvolání do usnesení o zastavení řízení. Nevýhodou
tohoto postupuje je, že v případě potvrzení rozhodnutí odvolacím soudem už odvolatel
nemá možnost soudní poplatek včas zaplatit a řízení bude zastaveno.
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Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 63
Zde bych odkázal na ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) až i) a § 9 odst. 6 zákona o soudních poplatcích.
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Pokud se nespokojený poplatník nechce vystavit riziku zastavení řízení, má
možnost zaplatit poplatek v soudem požadované výši a následně soud vyzvat k vrácení
přeplatku na poplatku dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o soudních poplatcích. O jeho
návrhu musí soud rozhodnout usnesením, proti kterému je v civilním řízení odvolání
přípustné. Následným odvoláním pak vyvolá přezkum poplatkové otázky.
Z výše uvedených důvodů vyvodil Ústavní soud závěr, že proti usnesení s
výzvou k zaplacení soudního poplatku není přípustná ústavní stížnost, neboť toto
usnesení není způsobilé bezprostředně zasáhnout do základních práv a svobod.
Obdobně lze uvažovat o stanovení lhůty k zaplacení poplatku, protože k porušení
základních práv poplatníka nemůže dojít jejím marným uplynutím, nýbrž až
rozhodnutím o zastavení řízení, které může být vydáno i později. Usnesení s výzvou
proto nelze považovat za rozhodnutí o posledním procesním prostředku ve smyslu § 75
odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Takovým rozhodnutím v oblasti soudních poplatků
ale může být už usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku nebo usnesení,
kterým nebylo vyhověno návrhu poplatníka na vrácení poplatku (přeplatku), jenž byl
zaplacen na základě nesprávné výzvy.163
S otázkou (ne)možnosti uplatnit obranu proti usnesení s výzvou k zaplacení
poplatku zamíchala s účinností od 1.1.2014 rekodifikační novela č. 293/2013 Sb., která
mj. zasáhla i do zákona o vyšších soudních úřednících. Kromě již zmíněného nového
vymezení pravomocí vyšších soudních úředníků zavádí v § 9 odst. 2 zákona o vyšších
soudních úřednících i zcela nový opravný prostředek – námitky proti rozhodnutí
vydanému vyšším soudním úředníkem, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo
námitky podle o.s.ř. Účastník může tyto námitky podat do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí a rozhodne o nich předseda senátu. Proti jeho rozhodnutí o námitkách
odvolání přípustné není. Zavedení tohoto nového opravného prostředku může mít dopad
právě na možnost nápravy usnesení obsahující výzvu k uhrazení soudního poplatku.
Podáním námitek však může docházet k dalším průtahům v řízení, obzvlášť u
„problémových“ žalobců, takže je dost možné, že praxe situaci vyřeší tím, že v určitých
případech usnesení sice připraví vyšší soudní úředník, ale jménem soudce, který
následně usnesení jen podepíše.164
163

Tamtéž
Osobně pokládám zavedení tohoto opravného prostředku za naprosto zbytečné, neboť to, že do
takových rozhodnutí není odvolání přípustné, má svůj rozumný důvod. Jaký význam budou mít námitky
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Jednou z forem obrany proti nesprávné výši soudního poplatku, jak bylo
v předchozím odstavci naznačeno, je ústavní stížnost proti usnesení o zastavení řízení
z důvodu nezaplacení poplatku. Kromě podmínky vyčerpání všech přípustných
opravných prostředků (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) musí rozhodnutím dojít i
k porušení stěžovatelova ústavně zaručeného základního práva nebo svobody (§ 72
odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu). Za porušení práva na řádný soudní proces
ve smyslu čl. 36 Listiny označil Ústavní soud například zastavení řízení, aniž by soud
řádně prověřil, zda navrhovatel ve stanovené lhůtě poplatek zaplatil165 nebo zastavení
řízení, po kterém došlo k promlčení uplatněného nároku166.
Proti výši vyměřeného poplatku existuje ještě jeden nezmíněný způsob obrany, a
to odvolání úspěšného žalobce do nákladového výroku rozsudku. Žalobce může
namítat, že soud vyměřil poplatek ve vyšší částce, než vyplývá ze zákona, a požadovat
snížení náhrady nákladů řízení o příslušný přeplatek na poplatku za současného
rozhodnutí o vrácení přeplatku soudem. Stejnou obranu by přitom mohl zvolit i
neúspěšný žalovaný, čímž by došlo k zajímavému případu, kdy výši poplatku napadne
účastník, který není poplatníkem. Tento postup je samozřejmě také možný.

3.5 Vracení soudního poplatku
Ustanovení § 10 zákona o soudních poplatcích upravující vracení poplatku je
ustanovením, které bylo již mnohokrát novelizováno a které se často stávalo předmětem
sporů. Naposled do něj bylo zasaženo novelou č. 396/2012 Sb.167, avšak poslední

do vytýkacích usnesení podle § 43 o.s.ř., do usnesení, kterým bylo účastníku plně vyhověno nebo třeba
do usnesení o zrušení platebního rozkazu? Zákonodárce navíc věc vůbec nedomyslel, když současně
zrušil ustanovení § 27 zákona o vyšších soudních úřednících, čímž docílil tohoto, že se nový opravný
prostředek dotýká pouze vyšších soudních úředníků a asistentů soudců, avšak nikoliv soudních tajemníků
a justičních čekatelů. Nastává tak paradoxní situace, kdy zákonodárce svěřuje vyšší důvěru v rozhodovací
činnost soudních tajemníků, kteří nemusí splňovat odborné vzdělání, než v činnost asistentů soudců či
vyšších soudních úředníků, od nichž je vyžadováno právnické vzdělání nebo absolvování odborné
zkoušky na justiční akademii.
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Nález ÚS ze dne 20.12.1995, sp. zn. I. ÚS 231/95 (86/1995 USn.)
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Nález ÚS ze dne 24.2.1997, sp. zn. IV. ÚS 324/96 (20/1997 USn.)
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Tato novela jen vložila nový odst. 8, kterým zavedla vracení soudního poplatku v případě, kdy soud
k odvolání dražitele změní usnesení o příklepu nebo rozhodnutí o předražku.
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opravdu výrazný zásah přinesla novela č. 218/2011 Sb. Problému, který novela
způsobila, se bude podrobně věnovat kapitole 3.5.4.
Zákon upravuje vracení poplatku zaplaceného osobou, která k tomu nebyla
povinna, vracení přeplatku na poplatku, vracení poplatku po zastavení řízení včetně
řízení odvolacího, dovolacího a řízení o kasační stížnosti, vracení poplatku po odmítnutí
návrhu na zahájení řízení, po schválení smíru a nově i po změně usnesení o příklepu
nebo rozhodnutí o předražku, ke kterým dojde po odvolání dražitele.
Na prvním místě stojí povinnost soudu vrátit z účtu soudu poplatek osobě, která
k tomu nebyla povinna. To samozřejmě neznamená, že poplatek musí zaplatit přímo
osoba poplatníka. Jestliže je například poplatek zaplacen z účtu osoby odlišné od
poplatníka, avšak ve správné výši a platba je označena příslušným variabilním
symbolem nebo je jinak jednoznačně přiřaditelná, má soud za to, že k zaplacení došlo
na základě právního vztahu mezi poplatníkem a plátcem. Teprve pokud by bylo
namítnuto, že poplatek zaplatil někdo jiný a bylo prokázáno, že neexistoval pokyn
poplatníka plátci k zaplacení poplatku, rozhodnul by soud o vrácení poplatku. Soud také
vrátí poplatek, jestliže se mu nepodaří zjistit účel platby, například proto, že poplatník
(resp. plátce) zvolil neexistující variabilní symbol a platbu se ani jiným způsobem
nepodařilo soudu identifikovat. K vracení takového poplatku dochází v podstatě z
důvodu vzniklého bezdůvodného obohacení. Soud by měl proto povinnost poplatek
vrátit i bez výslovné zákonné úpravy. Soud rovněž vrátí poplatníku přeplatek na
poplatku, to znamená, zaplatí-li na poplatku více, než k tomu byl povinen. Poplatek i
přeplatek se ovšem vrací jen tehdy, jestliže převyšuje částku 50 Kč. Pokud však k
zaplacení poplatku nebo k přeplatku dojde na základě nesprávné výzvy nebo rozhodnutí
soudu, vrátí soud poplatníku poplatek nebo přeplatek i v částce nepřevyšující 50 Kč.
Pro všechny případy vracení poplatku platí, že se vrací vždy z účtu soudu bez
ohledu na to, zda k jeho zaplacení došlo prostřednictvím kolkových známek, převodem
z účtu nebo platbou v hotovosti na pokladně soudu, a to buď převodem z účtu nebo
poštovní poukázkou. Poplatek přitom vrací vždy soud, který o jeho vrácení rozhoduje.
Byla-li věc po zaplacení poplatku nebo po vydání rozhodnutí o uložení poplatkové
povinnosti následně postoupena jinému soudu, vrací poplatek tento soud (§ 10 odst. 9
zákona o soudních poplatcích). Důvody jsou administrativně praktické. Nemá význam

- 94 -

vyžadovat vracení poplatku po soudu, který již spis nevede, zvlášť když soudní
poplatky nejsou příjmem soudu, který je přijal, ale příjmem státního rozpočtu.
Rozhodne-li soud o vrácení poplatku nebo přeplatku na poplatku, má zákonem
stanovenou povinnost poukázat tuto platbu ve lhůtě do 30 dnů od právní moci
rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodnul. Jestliže soud tuto lhůtu nedodrží, může
poplatník žádat i zaplacení úroku z vratitelného přeplatku podle daňového řádu (§ 10a
odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích). Toto opatření má chránit účastníky před
liknavým postupem soudu při vracení poplatku. Úrok z vratitelného přeplatku, který
může poplatník požadovat, je upraven v § 155 odst. 5 daňového řádu a odpovídá ročně
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů,
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Poplatníku náleží ode dne
následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného
přeplatku, do dne jeho poukázání poplatníkovi, avšak nepřiznává se, nepřesahuje-li
100 Kč. Na rozdíl od obecné úpravy v daňovém řádu rozhoduje soud o úroku z
vratitelného přeplatku až po podání žádosti poplatníka a nikoli bezodkladně po
opožděném vrácení již zaplaceného poplatku nebo přeplatku. Důvodem této zvláštní
úpravy je snaha chránit soudy od zbytečných administrativních úkonů a zohledňuje
specifický způsob práce se spisem i způsob rozhodování o vracení poplatků v porovnání
s jinými správci daně.168 Za poznámku rozhodně stojí i to, že výrok rozhodnutí soudu o
vrácení soudního poplatku není podle judikatury exekučním titulem.169
Možnost rozhodnout o vrácení poplatku nebo přeplatku na poplatku je ale
zároveň časově omezena. Podle § 10 odst. 10 zákona o soudních poplatcích nezle
poplatek ani přeplatek vrátit po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl
zaplacen. Pokud bylo ale řízení přerušeno (typicky prohlášením konkursu), uvedená
lhůta po dobu přerušení řízení neběží.
Než budou rozebrány nejčastější a nejdůležitější případy vracení poplatků,
nastíním pro úplnost i zmíněnou novinku. S účinností 1.1.2013 zavedla novela
č. 396/2012 Sb. vracení části soudního poplatku, změní-li soud k odvolání dražitele
usnesení o příklepu nebo rozhodnutí o předražku. V takovém případě vrátí soud
poplatníkovi zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Jedná se o
zvláštní případ vrácení poplatku, bylo-li odvolání dražitele shledáno důvodné. Přestože
168
169

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., zvláštní část, k bodu 13
Usnesení MS v Praze ze dne 4.1.2011, sp. zn. 15 Co 419/2011
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jde o okrajovou záležitost, do budoucna se může jednat o zajímavý poplatkový koncept.
Poprvé byl totiž zaveden princip, kdy se poplatníku vrátí poplatek, byl-li se svým
odvoláním úspěšný. Protože je to soud, který původně vydal nesprávné rozhodnutí, je
spravedlivější, aby to byl také soud, který úspěšnému odvolateli poplatek vrátí a ne
neúspěšná protistrana formou náhrady nákladů řízení. Neúspěšná protistrana totiž
nesprávnost původního rozhodnutí nezavinila, přestože takové rozhodnutí bylo zprvu v
její prospěch. Často navíc není ani příliš solventní, takže odvolatelovy náklady na
sjednání nápravy rozhodnutí nemusí být fakticky vůbec reparovány.

3.5.1 Vracení poplatku při zastavení řízení
Účelem vracení soudního poplatku v případě zastavení řízení je především
motivovat účastníky řízení k vyřešení sporu mimosoudně. Tento nástroj významně
přispívá k odbřemenění justice od zbytečných sporů. Již od samého začátku řízení ale
vznikají soudu náklady, které postupem času narůstají. Vracení soudního poplatku bylo
proto v průběhu všech úprav limitováno určitým časovým obdobím, a to zastavením
řízení před prvním jednáním, případně než soud začal jednat ve věci samé. Čím se ale
jednotlivé úpravy v průběhu času lišily, byla výše vráceného poplatku. Střetává se zde
totiž motivační funkce institutu vracení poplatku s fiskální funkcí poplatku, přičemž
cílem je nastavit tyto dvě funkce do určité rovnováhy. Původní úprava vracení soudních
poplatků akcentovala funkci motivační, když byl poplatníkům vracen poplatek v plné
výši. V době od 1.4.1995 do 31.12.2000 se na poplatku vracelo 50% poplatku a od
1.1.2001 se zákonodárce vrátil ke koncepci vracení celého poplatku. Bohužel ani v
jednom z případů nebyly důvodové zprávy k těmto úpravám příliš sdílné. O trochu
důslednější byla důvodová zpráva k novele č. 218/2011 Sb., která s účinností od
1.9.2011 zavedla současný princip vracení poplatku sníženého o 20%, nejméně však o
1.000 Kč. Tento model se snaží neomezit zásadním způsobem motivační funkci vracení
poplatků a zároveň alespoň částečně zohlednit náklady vzniklé soudům v souvislosti s
řízením.170

170

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., obecná část: II. 3, zvláštní část, k bodu 6
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Podle současné úpravy soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení,
který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační
stížnosti, snížený o 20%, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním
jednáním. Stejným způsobem soud postupuje, bylo-li řízení zastaveno po vydání
platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty
k podání odporu nebo námitek proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu
rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu a rovněž i po podání odporu nebo
námitek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním (§ 10 odst. 3 a 4 zákona o
soudních poplatcích). Vydání platebního rozkazu tak možnosti vrátit soudní poplatek
nebrání.
Zapojíme-li matematiku, z výše uvedeného vyplývá, že nepřevýší-li soudní
poplatek částku 1.000 Kč, soudní poplatek se nikdy nevrací. Z poplatku převyšujícího
1.000 Kč až do částky 5.000 Kč se poplatek sníží vždy o 1.000 Kč a z poplatku, který
převyšuje částku 5.000 Kč, se vždy poplatníku vrací 80% zaplaceného poplatku. Takto
snížený poplatek se nijak nezaokrouhluje.
Pokud zákon váže vrácení poplatku na okamžik zastavení řízení, vycházel
zákonodárce patrně z předpokladu, že dojde-li ke zpětvzetí návrhu před prvním
jednáním, soud také před prvním jednáním řízení zastaví. I kdyby však soud (nesprávně)
po zpětvzetí návrhu provedl jednání, nemůže tím účastníka zbavit práva na vrácení
soudního poplatku. Nutno tedy dovodit, že soud poplatek vrátí i v případě, že ke
zpětvzetí návrhu došlo před prvním jednáním, avšak k zastavení řízení došlo až po
zahájení prvního jednání.171
Pro posouzení okamžiku, kdy došlo k zahájení prvního jednání, je v praxi
většinou rozhodný okamžik, kdy žalobce na výzvu předsedy senátu přednesl žalobu
nebo sdělil její obsah. Přestože jednání se podle § 118 o.s.ř. zahajuje tím, že jej
„předseda senátu zahájí“, tento úkon není často explicitně vyjádřen. Přednesení žaloby
je přitom bezpodmínečným a na zahájení jednání bezprostředně navazujícím úkonem.
Přednesením žaloby v podstatě dochází k projednávání věci samé. Jestliže bylo jednání
nařízeno, avšak ještě před jeho zahájením dojde k jeho odročení, je stále možné
poplatek vrátit.

171

Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 39
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Pro řízení, v nichž lze rozhodnout bez jednání, platí stejný princip vracení
poplatků s tím rozdílem, že se poplatek vrací tehdy, bylo-li řízení zastaveno dříve, než
bylo vydáno rozhodnutí o věci samé (§ 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích).
Existují ale i řízení, u nichž zákonodárce upřednostnil úpravu odlišnou. Pro
řízení o rozvod manželství a pro řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu
partnerství je či není totiž platí, že bylo-li takové řízení zastaveno nebo byl-li návrh na
zahájení řízení vzat zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně,
vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li takový návrh na zahájení
řízení vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které ještě nenabylo právní moci, aniž bylo
podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku (§ 10 odst. 6 zákona o
soudních poplatcích). Důvodem k odchýlení se od obecné úpravy je společenský zájem
na zachování manželství nebo partnerství. Bylo by ale naivní domnívat se, že vrácení
soudního poplatku ve výši 2.000 Kč by mohlo skutečně motivovat účastníky ke
zpětvzetí takto životně zásadního návrhu. Jedná se tak spíše o vlídný krok ze strany
zákonodárce. Ze znění zákona jednoznačně vyplývá, že polovina poplatku se nevrací,
pokud bylo řízení po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně zastaveno z jiného
důvodu, než je zpětvzetí návrhu. Vrácení poloviny poplatku po vydání rozhodnutí soudu
prvního stupně je podmíněno tím, že nebylo podáno odvolání. Taková úprava měla svou
logiku do 31. 3. 1995, kdy zákon dále stanovil, že jestliže v odvolacím řízení bylo řízení
o rozvod manželství zastaveno nebo bylo-li odvolání proti rozhodnutí, kterým byl návrh
na rozvod manželství zamítnut, vzato zpět, vrátí se polovina poplatků zaplacených
v obou stupních řízení. V současné době však tato podmínka možnost vrácení poloviny
poplatku za návrh nepřiměřeně omezuje. Lze snad alespoň dovodit, že navzdory
zřejmému poměru speciality odstavce 6 k odstavci 3 se i v řízení o rozvod uplatní
obecná zásada vrácení části poplatku za odvolání v případě zastavení odvolacího řízení
před prvním jednáním. Jiný výklad by vedl k absurdnímu důsledku, že tradičně
poplatkově

zvýhodňované

řízení

o rozvod

by

bylo

v odvolací

fázi

naopak

znevýhodněno.172
Jestliže bylo řízení před prvním jednáním zastaveno jen z části, vrátí soud
poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku). Pro vracení soudního
poplatku přitom platí pravidla obdobná jako v případě zastavení řízení v celém rozsahu.
172
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Na uvedení konkrétního způsobu, jakým se vůbec přeplatek nebo odpovídající část
poplatku počítá, už ale zákon nepamatuje. Pro výpočet této části poplatku, která se má
žalobci vrátit, se nabízí dva způsoby. Soud buď spočítá odpovídající část poplatku z
částky, ve které se řízení zastavuje a takto zjištěná část poplatku se poplatníku vrací
snížená o 20%, nejméně však o 1.000 Kč, anebo spočítá rozdíl mezi poplatkem z celého
předmětu řízení a poplatkem z předmětu řízení, ve kterém se v řízení pokračuje a z
tohoto rozdílu, který lépe odpovídá pojmu přeplatek, se poplatníku vrátí částka snížená
o 20% nejméně však o 1.000 Kč. U obou těchto způsobů výpočtu může být výsledek
shodný, problém ale nastává, nepřevyšuje-li předmět řízení, ve které se pokračuje,
částku 20.000 Kč. V tom případě už se výsledek liší. Je proto otázka, který z těchto
způsobů je ten správný.
Také není zcela zřejmé, zda se i na ustanovení § 10 odst. 3 a 4 zákona o
soudních poplatcích vztahuje pravidlo o nevrácení poplatku nepřevyšujícího 50 Kč nebo
zda se vztahuje jen na případy vrácení poplatku dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o
soudních poplatcích, do něhož je toto pravidlo zařazeno. Vzhledem k jeho zařazení se
kloním k názoru, že spíše ne a soud by tak měl vracet část zaplaceného poplatku dle
§ 10 odst. 3 a 4 i v případě, nepřevyšuje-li 50 Kč.
Dalším problematickým případem je zpětvzetí žaloby před prvním jednáním pro
celou jistinu při setrvání na příslušenství. V tomto případě by měl soud patrně kromě
vrácení části poplatku vyměřit žalobci i poplatek z žalovaného příslušenství, které se dle
§ 6 odst. 1 zákona o soudních poplatcích stává samostatným předmětem řízení a tvoří
základ pro výpočet poplatku. Tento doměřený poplatek by bylo možné odečíst od části
poplatku, která se má žalobci vrátit. Uvedený postup se zdá být logický do té doby, kdy
si uvědomíme, že poplatek z příslušenství by mohl převýšit poplatek z původní žaloby,
čímž by se částečné zpětvzetí žaloby pro celou jistinu mohlo v určitých případech stát
finančně nevýhodné. V tomto případě by bylo spravedlivější část poplatku vůbec
nevracet a poplatek z příslušenství nedoměřovat, zákon ale takovou možnost
neupravuje.
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3.5.2 Vracení poplatku při odmítnutí návrhu, kterým se zahajuje řízení
Podle § 6a odst. 4 zákona o soudních poplatcích se poplatek za návrh na
zahájení řízení nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním
odmítne. V případě, že bude soudní poplatek uhrazen předtím, než soud návrh na
zahájení řízení před prvním jednáním odmítne, soud podle § 10 odst. 3 zákona o
soudních poplatcích ze svého účtu navrhovateli zaplacený soudní poplatek vrátí v celé
zaplacené výši. Důvodem k vrácení poplatku zde samozřejmě již není žádný motivační
aspekt. Jestliže zákon nevyžaduje zaplacení poplatku před tím, než soud návrh na
zahájení řízení odmítne, bylo by nespravedlivé, aby si stát poplatek nebo i jen jeho část
ponechal, byl-li před odmítnutím návrhu zaplacen. Dalším důvodem je i skutečnost, že
takový návrh může být odmítnut z důvodu, že nelze určit předmět řízení a pokud nelze
určit předmět řízení, nelze ani vyměřit soudní poplatek, neboť není z čeho.
I zde se poplatek vrací, jen došlo-li k odmítnutí návrhu před prvním jednáním. K
situaci, kdy soud návrh na zahájení řízení odmítne po prvním jednání, by správně
docházet nemělo, neboť soud by měl nejdříve odstranit vady návrhu, avšak vyloučit to
nelze. V takovém případě by se již poplatek nevracel.
Byť novelou č. 218/2011 Sb. došlo k přeřazení a ke změně dikce poznámky k
celému sazebníku č. 1 z „Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud
podání, kterým se zahajuje řízení, pro vady odmítne“ do ustanovení § 6a odst. 4 zákona
o soudních poplatcích ve znění „Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá,
jestliže soud návrh na zahájení řízení odmítne“, neznamená to patrně, že se dané
ustanovení vztahuje i na jiné důvody odmítnutí návrhu, které o.s.ř. upravuje např. v
rámci řízení o opravných prostředcích. Odvolání nebo dovolání jsou sice také návrhem
na zahájení řízení – odvolacího nebo dovolacího, avšak zákon o soudních poplatcích
terminologicky důsledně dodržuje a odděluje výrazy „návrh na zahájení řízení“,
„odvolání“, „dovolání“ apod., a to jak například v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až d),
tak především i v samotném ustanovení § 10 odst. 3, který vracení poplatku při
odmítnutí návrhu na zahájení řízení upravuje.
Sotva lze mít za to, že zákonodárce zamýšlel, aby všechny případy odmítnutí
návrhu nepodléhaly placení poplatků. Bylo by to v rozporu s výše zmíněnými funkcemi
poplatků (fiskální, regulační a motivační), cílem novely č. 218/2011 Sb., jež měla
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uvedené funkce posílit, tak i s věcným důvodem uvedené úpravy, která vychází
z myšlenky, že odmítnutí návrhu pro vady jednak představuje podstatně menší zátěž
soudu než projednání věci, a zejména u návrhu trpícího závažnými vadami bránícími
jeho věcnému projednání je zpravidla obtížné či dokonce nemožné určit, pod kterou
položku sazebníku poplatků by měl být podřazen. Bylo by však protismyslné motivovat
účastníky k podávání subjektivně a objektivně nepřípustných či opožděných návrhů, aniž
by je stíhala povinnost zaplatit i za ně soudní poplatek. Má-li být na jedné straně
dodrženo výslovné znění zákona a na druhé straně v maximální míře respektován i jeho
účel, je patrně třeba zaujmout doslovný výklad a uzavřít, že ustanovení § 6a odst. 4 (a
stejnětak i ustanovení § 10 odst. 3 věta třetí) dopadá jen na návrh na zahájení řízení
v užším slova smyslu (tj. ve smyslu § 79 OSŘ a § 32 SŘS), nikoli na odvolání, dovolání
a kasační stížnost.173
Judikatura sice v minulosti vyvodila, že se poplatek vrací, bylo-li pro vady
odmítnuto podání, kterým se zahajuje řízení, ať už před soudem prvního stupně tak i ze
stejného důvodu v řízení o obnovu řízení, v řízení odvolacím nebo dovolacím, avšak to
bylo v době, kdy neexistovala výslovná úprava vracení poplatku při odmítnutí návrhu
na zahájení řízení. Judikatura tehdy vyvodila závěr, že se poplatek vrací z důvodu, že jej
zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen.174 Tuto judikaturu je však, dle mého názoru,
třeba považovat za překonanou.

3.5.3 Vracení poplatku při schválení soudního smíru
Další z řady novinek zavedených novelou č. 218/2011 Sb. je institut vrácení
soudního poplatku při schválení soudního smíru. Předešlá právní úprava nijak
nemotivovala, z poplatkového hlediska, účastníky ke smírnému ukončení věci. Možnost
vrácení části poplatku v případě smírného vyřešení věci přitom představuje významný
motivační faktor, který je způsobilý přispět k odbřemenění soudní agendy. Uzavření

173
174

Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 21
Jedná se o Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia NS ze 4.7.1996, Cpjn 68/95
a Opjn 1/95, písm. o) (R 49/1996 civ.)
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smíru je časově a finančně úsporné a představuje rovněž výrazně nižší psychické
zatížení stran sporu.175
Pro vracení soudního poplatku byl zvolen shodný model jako v případě vracení
poplatku při zastavení řízení před prvním jednáním, reflektující fakt, že soudu již určité
náklady v souvislosti s řízením vznikly. Podle § 10 odst. 7 zákona o soudních
poplatcích platí, že v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve
věci samé rozhodnuto vrátí soud poplatníkovi zaplacený poplatek snížený o 20%,
nejméně však o 1.000 Kč. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud
obdobným způsobem odpovídající část poplatku. To znamená, že při schválení smíru
jen o části předmětu řízení se vypočte částka odpovídající soudnímu poplatku z této
části a ta je poté snížena o 20%, nejméně však o 1.000 Kč.
Podmínkou pro vrácení poplatku je rovněž uzavření smíru před tím, než je ve
věci samé rozhodnuto. Pokud by došlo k uzavření smíru až v odvolacím řízení nebo
pokud by byl ve věci vydán rozsudek, který by byl po odvolání jednoho z účastníků
zrušen a věc by byla vrácena soudu prvního stupně, soudní poplatek by se v případě
následného uzavření smíru nevracel.

3.5.4 Problémy vzniklé v souvislosti s novelou č. 218/2011 Sb.
Jak již bylo několikrát uvedeno, zákon č. 218/2011 Sb. významným způsobem
novelizoval zákon o soudních poplatcích, a to s účinností od 1.9.2011. Kromě
pozitivních změn však tato novela přinesla do soudní praxe značné problémy. Potíže
nečinilo to, co novela obsahovala, ale spíše to, co neobsahovala. Přechodná ustanovení
novely totiž nevyřešila otázku vracení soudních poplatků u řízení zahájených před její
účinností.
Do 31.8.2011 zákon o soudních poplatcích stanovil v § 10 odst. 3, že soud vrátí
žalobci zaplacený soudní poplatek v plné výši, bylo-li řízení zastaveno před prvním
jednáním. Poté, co novela zavedla změnu v tomto pravidle tak, že se žalobci vrátí
zaplacený soudní poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení
zastaveno před prvním jednáním, došlo z hlediska účinnosti novely ke značným
175

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., obecná část: II. 4
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rozpakům soudů, ve kterých případech vracet soudní poplatek dle dosavadní úpravy a
ve kterých dle úpravy nové.
Pro uvedení do problému se hodí odcitovat přechodná ustanovení předmětné
novely ve svém čl. II:
1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají
poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou
splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Z výše uvedeného je patrné, že přechodná ustanovení novely otázku účinnosti
zákona v souvislosti s vracením soudních poplatků zcela opomenula a věnovala se jen
tomu, jak postupovat při výběru poplatků. Ještě tajemnější byla v této věci důvodová
zpráva, která k čl. II obsahovala jen toto: V ustanovení tohoto článku jsou stanoveny
postupy pro vybírání a vracení poplatků v řízeních zahájených před účinností nové
právní úpravy a také u návrhů na provedení úkonu podaných rovněž před účinností
zákona.
Přestože zákon mluvil jen o „vybírání poplatků“, důvodová zpráva najednou
přišla s tím, že přechodná ustanovení stanoví postupy pro „vybírání a vracení poplatků“.
V souvislosti s tím se následně objevily názory, že vybírání poplatků je jakousi
legislativní zkratkou, zahrnující v sobě i vracení poplatků, popř. že výraz vybírání
poplatků je v rámci přechodných ustanovení třeba vykládat extenzivně, právě s ohledem
na znění důvodové zprávy. K tomu ale později.
Do okamžiku zastavení řízení nastávají z hlediska časové posloupnosti typicky
tyto tři fáze: podání žaloby a tedy zahájení řízení, zpětvzetí žaloby a samotné
rozhodnutí soudu o zastavení řízení. Typicky proto, že nejsou výjimkou ani zastavení
řízení bez návrhu žalobce, kdy soud zastaví řízení ze zákonných důvodů, jako je např.
překážka věci rozhodnuté, překážka listipendence, nedostatek podmínky řízení dle
§ 104 o.s.ř. nebo třeba ztráta způsobilosti být účastníkem řízení, není-li možné v řízení
pokračovat s právními nástupci účastníka (§ 107 o.s.ř.). Pro úplné nastínění situace
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však budeme počítat se všemi třemi fázemi, zvlášť když k popisovaným problémům
docházelo v době největšího rozmachu vymáhání drobných pohledávek inkasními
agenturami. Zpětvzetí žaloby z důvodu zaplacení dlužné jistiny žalovaným bylo totiž v
civilních věcech nejčastější příčinou zastavení řízení před prvním jednáním a vzhledem
k velkému počtu zpětvzatých žalob v rozhodném období nelze danou problematiku v
žádném případě považovat za zanedbatelnou.
V rámci uvedených tří fází mohly z časového hlediska nastat celkem čtyři
situace. V případech, kdy všechny tři fáze nastaly do účinnosti předmětné novely, tedy
do 31.8.2011 nebo naopak všechny nastaly po 1.9.2011, nečinily tyto situace problém.
V prvním případě soudy aplikovaly dosavadní znění zákona o soudních poplatcích a
vrátily celý zaplacený poplatek, v druhém případě bylo aplikováno novelizované znění
a soudy vrátily poplatek snížený. Skutečný problém nastal v těch případech, kdy k
zahájení řízení a zpětvzetí žaloby došlo před účinností novely, avšak k rozhodnutí o
zastavení až v době po její účinnosti nebo v případech, kdy před účinností novely došlo
k zahájení řízení a již po její účinnosti ke zpětvzetí žaloby i k rozhodnutí soudu o
zastavení řízení.176
Při řešení tohoto problému je důležité dbát na to, že se pohybujeme v oblasti
procesního práva, pro které je nepravá retroaktivita typická a v podstatě i žádoucí. Z
povahy procesního práva vyplývá, že nové procesní právo (jeho změny) má působit
výlučně ode dne nabytí účinnosti nového zákona, a to i pro řízení zahájená před jeho
účinností. Účinky procesních úkonů soudu i účastníků, které s nimi spojovala (či
nespojovala) dřívější úprava, však zůstávají zachovány.177 Výjimky z tohoto pravidla
pak stanoví nejrůznější přechodná ustanovení. Vzhledem k tomu, že přechodné
ustanovení týkající se vracení soudních poplatků v novele č. 218/2011 Sb. absentuje,
zdá se být odpověď na otázku jak postupovat v oněch dvou problematických situacích
poměrně jednoduchá. Soudní praxe, judikatura a pochopitelně i právní zástupci žalobců
(typicky inkasních agentur) však hledali a nacházeli i složitější přístupy.
Od účinnosti novely č. 218/2011 Sb. bylo třeba zaujmout k problému určité
stanovisko. V praxi přišly soudy s celkem třemi řešeními. Tato řešení se odlišovala

176

Stanislav Cik – Jak se vrací soudní poplatek po novele?
http://pravniradce.ihned.cz/c1-58698980-jak-se-vraci-soudni-poplatek-po-novele
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Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
str. 2725
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především v tom, který okamžik považovala za rozhodný pro užití toho kterého
předpisu, zda zahájení řízení, zpětvzetí žaloby nebo rozhodnutí o zastavení řízení. Jedno
z těchto řešení bylo naznačeno již v předešlém odstavci, tedy při neexistenci
přechodného ustanovení týkajícího se vracení poplatků aplikovat předpis účinný v době
rozhodování o zastavení řízení. To znamenalo, že při volbě takového řešení soud v
případě zpětvzetí žaloby (ať už bylo řízení zahájeno kdykoliv a zpětvzetí žaloby podáno
rovněž kdykoliv), vrátil žalobci vždy zaplacený soudní poplatek snížený o 20%,
nejméně však o 1.000 Kč. V bagatelních věcech, o které šlo především a kde soudní
poplatek činil většinou 300 Kč za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu,
to neznamenalo nic jiného, než že se žalobci nevrátil soudní poplatek vůbec. Není třeba
zdůrazňovat, že takové řešení se žalobcům příliš nezamlouvalo. Ve svých četných
odvoláních do usnesení o zastavení řízení, v nichž jim nebyl soudní poplatek vrácen,
argumentovali především nutností užití extenzivního výkladu přechodného ustanovení
novely popř. dokonce užití analogie, odkazovali rovněž na důvodovou zprávu k
přechodnému ustanovení, avšak asi nejzávažnějším argumentem byla zásada
legitimního očekávání a právní jistoty. Je totiž pravdou, že pokud zahájení řízení i
podání zpětvzetí žaloby spadaly před účinnost novely, očekával žalobce, že mu bude
soudní poplatek vrácen podle dosavadních předpisů. Žalobce však již nemohl nijak
ovlivnit, kdy soud bude o zastavení řízení rozhodovat, a protože mezi zpětvzetím žaloby
a rozhodnutím o zastavení řízení může být rozdíl v řádech dnů, ale (u některých soudů)
i měsíců, mohlo dojít k situaci, kdy ve dvou různých řízeních vezmou oba žalobci svou
žalobu zpět (např. 1.8.2011), avšak v prvním případě soud rozhodne do 31.8.2011 a
žalobci vrátí celý soudní poplatek, zatímco v druhém případě rozhodne až po 1.9.2011 a
žalobci vrátí snížený soudní poplatek, popř. mu ho nevrátí vůbec. Mezi takovými
žalobci pak v totožné věci vzniká nerovnost. Těžko říci, zda je taková nerovnost
odůvodnitelná pouhým faktem, kdy soud o zastavení řízení rozhodoval.178
Druhým řešením, které soudní praxe vyprofilovala, bylo vázat otázku způsobu
vracení soudních poplatků na okamžik podání zpětvzetí žaloby. V případě podání
zpětvzetí před účinností novely se chránila zásada legitimního očekávání žalobce, tedy
že pravidla hry zůstanou zachovány a soudní poplatek bude žalobci vrácen dle úpravy
178

Více k argumentaci zásadou legitimního očekávání, právní jistoty a zákazu retroaktivity viz např.
Beňo, P. Vracení soudního poplatku po novele zákona o soudních poplatcích a retroaktivita
ustanovení zákona. Bulletin advokacie 12/2012, str. 51

- 105 -

účinné v době podání zpětvzetí žaloby. V případě podání zpětvzetí po účinnosti novely
se vycházelo z toho, že žalobce už novou úpravu zná a je si tak vědom toho, jakým
způsobem soud o jeho návrhu rozhodne nebo to může alespoň předpokládat, a to bez
ohledu na to, kdy bylo řízení zahájeno. Toto řešení zastal např. i Vrchní soud v
Olomouci, jenž potvrdil postup soudu prvního stupně, který po podání zpětvzetí žaloby
po účinnosti novely aplikoval novelizované znění zákona o soudních poplatcích,
přičemž za rozhodný okamžik pro volbu platného a účinného práva označil právě
okamžik dojití zpětvzetí žaloby soudu. Dle Vrchního soudu nemohl žalobce důvodně
očekávat, že v případě zastavení řízení mu bude vráceno 100% soudního poplatku,
neboť v době jeho dispozice se žalobou byla novela č. 218/2011 Sb. publikovaná, platná
a účinná a neztotožnil se ani s názorem žalobce, že došlo k porušení zásady zákazu
retroaktivity.179 Přestože takové řešení považuji z hlediska de lege ferenda za
nejvhodnější, problém této varianty je absence nějaké konkrétnější zákonné opory,
neboť v případě, že přechodné ustanovení chybí, není kromě obecných principů (právo
na spravedlivý proces, princip právní jistoty, zásada legitimního očekávání, zásada
zákazu retroaktivity) příliš o co tento postup opřít. Problematické je i samotné vázání
právních účinků na okamžik podání zpětvzetí žaloby, jelikož jde o podání, se kterým
není spojen žádný bezprostřední právní účinek, jakým je například v případě podání
žaloby účinek zahájení řízení. Obdobně se o charakteru zpětvzetí žaloby vyjádřil i
Nejvyšší soud: Zpětvzetí žaloby (§ 96, § 208 o.s.ř.) patří mezi ty procesní úkony, které
nevyvolávají účastníkem sledované právní následky samy o sobě, nýbrž až ve spojení s
dalšími procesními úkony soudu, které po nich následují. Řízení o věci (spor o právo)
tedy nekončí samotným procesním úkonem žalobce, jímž vzal žalobu zpět, ale teprve
rozhodnutím soudu o zastavení řízení, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 96 nebo v
§ 208 o.s.ř.180
Třetím řešením, které soudy rovněž velmi často aplikovaly, bylo vázat účinnost
právního předpisu na okamžik, kdy došlo k zahájení řízení. Na rozdíl od předchozího
řešení se tento přístup opíral o konkrétní zákonné ustanovení, a to právě o přechodné
ustanovení v čl. II novely č. 218/2011 Sb., ovšem za použití značně extenzivního
výkladu pojmu „vybírání poplatků“ a použití výkladu teleologického. Např. Krajský
soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí uvedl: Nastíněný časový předěl se netýká jen
179
180
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vybírání soudních poplatků, jak by se mohlo zdát při letmém přečtení textu citované
přechodné normy, ale i vracení zaplacených soudních poplatků. Časové odlišení
účinnosti toho kterého znění zákona o soudních poplatcích se vztahuje na celý proces
správy soudních poplatků jako takového, tedy kromě vybírání soudních poplatků i na
jejich vracení. Jedná se o tzv. legislativní zkratku, kdy zákonodárce v zájmu stručnosti
explicitně zmínil pouze vybírání soudních poplatků, byť se dotčená přechodná norma
vztahuje i na vracení soudních poplatků. Předestřenému právnímu závěru napovídá i
důvodová zpráva k čl. II zákona č. 218/2011 Sb., kde zákonodárce jednoznačně praví,
že dotčená přechodná norma se vztahuje i na vybírání i vracení soudních poplatků.181
Obdobný názor po určitou dobu zastával i Krajský soud v Českých Budějovicích:
Otázku vracení poplatku přechodná ustanovení neřeší, nicméně z důvodové zprávy
k uvedenému zákonu vyplývá, že za řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto
zákona č. 218/2011 Sb. (tj. před 1.9.2011) se soudní poplatky nejen vybírají, ale i
vracejí. Takový výklad je i dle názoru odvolacího soudu v souladu s odvolatelem
připomínanou zásadou legitimního očekávání, neboť žalobu podával za platnosti
konkrétního určitého právního předpisu, řešícího i otázku možného vrácení soudního
poplatku, kteréžto podmínky respektoval a předpokládal. To vše umocněno důvodem,
pro který bylo řízení zastaveno, tj. nedostatek podmínky řízení od samého jeho počátku,
tedy z doby, kdy právní předpis žalobci vrácení soudního poplatku (nekráceného)
zaručoval. Není dle názoru odvolacího soudu možné, aby otázka vrácení či nevrácení
soudního poplatku byla závislá v dané věci na tom, kdy soud k zastavení řízení
přistoupí.182
Někteří žalobci ve svých odvoláních ve věci vracení soudního poplatku
argumentovali i analogickým užitím přechodného ustanovení čl. II novely, ale je třeba
si uvědomit, že k analogii lze sáhnout jen výjimečně, v případě vzniku mezery v právu,
aby nedošlo odmítnutí spravedlnosti, denegatio iustitiae. O mezeře v právu v tomto
případě však hovořit nelze, neboť v otázce účinnosti procesních předpisů lze vždy
aplikovat obecné zákonné pravilo o užití právního předpisu účinného v době, kdy se
řízení vede.
Přestože absence přechodného ustanovení řešícího způsob vracení soudních
poplatků nezakládá mezeru v právu, jak bylo uvedeno výše, jde o stav velmi nežádoucí,
181
182
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Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 9.12.2011, č.j. 8 Co 2613/2011-20
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který vystavil justici velkým problémům. Tento stav způsobil především obrovský
zásah do právní jistoty a do zásady, že v obdobných věcech má být soudy rozhodováno
obdobně, což na justici nevrhalo zrovna dobré světlo. K nejednotnému postupu v této
otázce totiž nedocházelo jen v rámci jednotlivých civilních soudů, ať už na úrovni
prvního či druhého stupně, ale dokonce i mezi jednotlivými soudci (popř. senáty) téhož
soudu. Cesta postupného sjednocování judikatury alespoň na úrovni okresních soudů v
rámci rozhodovací činnosti jejich krajských soudů nebyla dostatečně rychlá, jak by
situace vyžadovala a navíc nebylo výjimkou, že krajské soudy i jako soudy odvolací svá
stanoviska v průběhu času měnily a formovaly.
Vinu na tomto stavu lze přisoudit jednoznačně zákonodárci. Přechodné
ustanovení zmínku o vracení soudních poplatků jednoduše postrádá a názor, že
„vybírání poplatků“ je legislativní zkratkou, kterou zákonodárce užil v zájmu stručnosti,
je spíše přáním než výsledkem právního výkladu. Pokud jde o zmínku o vracení
poplatků v důvodové zprávě, tato působí zcela nahodile. Ovšem byla-li užita záměrně,
byl to ze strany zákonodárce značný alibismus. Přitom do přechodného ustanovení
stačilo vložit jednu větu, která by ve výsledku ušetřila velké množství času, práce a
nákladů nejen justici, ale i účastníkům. Celá věc je zarážející i v tom, že k tomuto
problému nedošlo poprvé a zákonodárce se tak vůbec nepoučil.
K obdobným problémům totiž došlo i v souvislosti s novelou zákona o soudních
poplatcích č. 36/1995 Sb. Před touto novelou, která nabyla účinnosti dne 1.4.1995,
vracel soud zaplacený soudní poplatek v plné výši, jestliže řízení bylo zastaveno nebo
návrh, dovolání či odvolání byly vzaty zpět před prvním jednáním.
Po novele č. 36/1995 Sb. však soud vracel jen 50% z poplatku, zastavil-li řízení
dříve, než začal jednat ve věci samé. Rovněž tato novela postrádala přechodné
ustanovení týkající se vracení soudních poplatků a i tehdy soudní praxe zaujala při
řešení problému s vracením poplatku rozdílná stanoviska. Vrchní soud v Praze tehdy
zastal názor, že o vrácení části zaplaceného soudního poplatku rozhoduje soud po
1.4.1995 podle znění zákona o soudních poplatcích účinném od 1.4.1995, i když úkon
zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, mající za následek zastavení řízení, byl učiněn před
1.4.1995. Vycházel přitom z teze, že důvodem pro vrácení poplatku není dispoziční
úkon účastníka – zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, ale rozhodnutí soudu o zastavení
řízení, což odůvodnil rovněž tím, že rozhodnutí soudu nemůže být vydáno podle
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dřívějších předpisů.183 Opačné stanovisko naproti tomu zaujal Vrchní soud v Olomouci,
který v takovém postupu spatřoval retroaktivitu a na základě zásady její nepřípustnosti
považoval za nutné pro rozhodování o vracení soudních poplatků aplikovat ustanovení
zákona o soudních poplatcích ve znění před novelou č. 36/1995 Sb. a rozhodnout o
vrácení celého poplatku žalobci, kterému nárok na vrácení soudního poplatku vznikl již
zpětvzetím návrhu na zahájení řízení, i když toto rozhodnutí soud činí až po 1.4.1995.184
K dané otázce se vyjádřil rovněž Nejvyšší soud, jehož občanskoprávní a obchodní
kolegium vydalo dne 4.7.1996 v souvislosti s novelou č. 36/1995 Sb. stanovisko Cpjn
68/95 a Opjn 1/95, v zájmu sjednocení výkladu některých ustanovení zákona o soudních
poplatcích. V bodu h) stanoviska uvedl: Rozhoduje-li soud o vrácení poplatku v době od
1. 4. 1995, postupuje podle § 10 zákona i v případě, že ke zpětvzetí návrhu došlo před
tímto datem. Tím dal Nejvyšší soud za pravdu názoru Vrchního soudu v Praze, aniž by
však své stanovisko nějak odůvodnil.
Problém chybějícího přechodného ustanovení novely č. 218/2011 Sb. byl pro
soudní praxi zdánlivě vyřešen zařazením usnesení Krajského soudu v Brně ze dne
10.2.2012, sp. zn. 44Co 444/2011 do „zelené“ Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
pod č. 56/2012. Krajský soud v Brně v odůvodnění tohoto usnesení uvedl: (...) v obsahu
důvodové zprávy vztahujícím se k čl. II přechodných ustanovení k zákonu č. 218/2011
Sb. je uvedeno, že tímto článkem jsou stanoveny postupy pro vybírání a vracení
poplatků v řízeních zahájených před účinností nové právní úpravy. Z toho je sice
183

Usnesení VS v Praze ze dne 6.6.1996, sp. zn. 10 Cmo 672/95; obdobně rovněž usnesení VS v Praze ze
dne 21.8.1995, sp. zn. 9 Ccm 663/95 (z odůvodnění: Protože ustanovení přechodná a závěrečná
později citovaného zákona neobsahují v čl. III. žádnou úpravu vztahující se na vrácení soudních
poplatků – je v nich upraveno pouze vybírání poplatků z poplatných úkonů – je zřejmé, že po 1. 4.
1995 při vracení soudních poplatků mohou soudy postupovat pouze podle znění zákona platného k
tomuto datu. Důvodem pro vrácení soudního poplatku je až rozhodnutí soudu o zastavení řízení, v
němž je zpravidla obsaženo také rozhodnutí o vrácení soudního poplatku, popř. jeho části. Není tedy
rozhodující, kdy byl podán návrh na zahájení řízení, nebo kdy byl takový návrh vzat zpět.)

184

Usnesení VS v Olomouci ze dne 30.10.1997, č.j. 3Cmo 1185/96-18 (dále z odůvodnění: Dle názoru
odvolacího soudu článek III. zákona č. 36/1995 Sb., kterým byl s účinností od 1. dubna 1995
novelizován zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatcích za výpis z rejstříku trestů,
působí jako intertemporální ustanovení pouze pro oblast vybírání soudních poplatků a otázku vrácení
soudních poplatků neřeší. Vzhledem k tomu, že otázku vrácení soudních poplatků neřeší ani jiná
přechodná ustanovení citované novely, nutno dovodit, že vrácení soudních poplatků pro řízení
zahájená před 1. dubnem 1995 a rozhodovaná po 1. dubnu 1995 speciálně upraveno není a nelze v
tomto ohledu uvažovat ani o jakékoliv zpětné účinnosti (tzv. retroaktivitě) zákona č. 36/1995 Sb. Při
obecné zásadě nepřípustnosti retroaktivity, kterou lze za určitých podmínek prolomit vždy jen pozitivní
právní úpravou, tak tam, kde výslovné ustanovení prolamující tuto zásadu chybí, jak je tomu v případě
zákona č. 36/1995 Sb., pokud jde o vrácení soudních poplatků, platí zákaz retroaktivity v jakékoliv
formě bezvýjimečně.)
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zřejmé, že zákonodárce pravděpodobně původně i zamýšlel upravit tímto článkem jak
vybírání, tak vracení poplatků za řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona, avšak
tento záměr se již nepodařilo včlenit do přijaté zákonné úpravy tak, jak byla závazně
uveřejněna ve Sbírce zákonů, a z tohoto důvodu je třeba podle čl. II postupovat pouze v
případě vybírání poplatků, nikoliv již v případě jejich vracení, které se pak nutně musí
řídit novou zákonnou úpravou, tedy dle novelizovaného znění § 10 odst. 3 zákona č.
549/1991 Sb., ve znění platném a účinném od 1. 9. 2011. Rozhodným dnem pro aplikaci
novelizovaného znění § 10 zákona o soudních poplatcích by tak měl být den, kdy soud
o zastavení řízení rozhodnul.
Přestože se takové rozhodnutí může zdát nespravedlivé, dle mého názoru je
správné. Celý problém v podstatě spočíval jen v tom, že šlo o peníze, navíc k tíži
žalobců. Je třeba si ale uvědomit, že podstatou zpětvzetí žaloby není vrácení soudního
poplatku, ale iniciace zastavení řízení. Pokud by v některých případech žalobce úkon
zpětvzetí žaloby neučinil, vystavil by se riziku neúspěchu ve věci. Samotné vrácení
soudního poplatku pak není žádným hmotněprávním nárokem, ale motivačním
nástrojem, jakýmsi bonusem, upraveným procesními předpisy. V procesním právu je
zcela běžné, že se „pravidla hry“ v průběhu řízení mění a úprava vracení soudních
poplatků není v procesní oblasti výjimkou. Je otázkou, jaké může mít žalobce legitimní
očekávání o vrácení soudního poplatku, když by měl rovněž očekávat i to, že se
procesní předpisy mohou v průběhu měnit. Je-li procesní zavinění na zastavení řízení na
straně žalovaného, žalobce navíc ani o svůj nárok na zaplacení soudního poplatku
nepřichází, neboť jeho nevrácená část by mu měla být přiznána na nákladech řízení. Je
však třeba uznat, že solventnost státu je diametrálně odlišná od solventnosti žalovaných.
Zajímavé srovnání navíc nabízí úprava vracení soudních poplatků v případě
uzavření smíru, která byla do § 10 zákona o soudních poplatcích včleněna rovněž
novelou č. 218/2011 Sb. I pro tento případ chybí přechodné ustanovení novely, přitom
si lze jen stěží představit, že by některý z účastníků v případě zahájení řízení, popř.
podání návrhu na uzavření smíru, před 1.9.2011 souhlasil s tím, aby soud, který smír
schválil až po účinnosti novely, aplikoval předpis ve znění před novelou a část soudního
poplatku tak žalobci nevrátil. A těžko si také představit, že by soud takovým způsobem
z vlastní iniciativy rozhodnul. To je dáno samozřejmě tím, že tato úprava je pro
poplatníka výhodnější.
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Aby však byla situace ještě nepřehlednější, vložil se do věci nakonec i Ústavní
soud. Ústavní soud z počátku veškeré ústavní stížnosti o této problematice odmítal
s odůvodněním, že není další instancí v systému obecných soudů a těmito rozhodnutími
nedochází k zásahům do ústavně zaručených práv a svobod. Později se ale rozhodl do
věci zapojit, ačkoliv konkrétní ústavní stížnost, které nakonec vyhověl, nijak
nevybočovala z rámce ostatních ústavních stížností, které byly předtím odmítány. Šlo
navíc o případ, kdy žalobce vzal žalobu zpět až po účinnosti novely č. 218/2011 Sb.,
takže mu mohlo být známo, jak soud o vrácení poplatku rozhodne. Stěžovatel uvedl, že
při zahájení řízení měl legitimní očekávání, že v případě zastavení soudního řízení ještě
před prvním jednáním neutrpí žádnou újmu na svých majetkových právech a připomněl
i nepřípustnost retroaktivity. Ústavní soud dal stěžovateli za pravdu, když podle něj
bylo porušeno stěžovatelovo právo na ochranu majetku. Podle Ústavního soudu,
neobsahuje-li právní předpis speciální úpravu pro vrácení zaplaceného soudního
poplatku, je třeba aplikovat pravidla pro jeho vybírání, pravidla svojí povahou
obecnější, a to proto, že za součást vybírání poplatků je třeba považovat i jejich vracení.
Názor Krajského soudu v Brně vyjádřený v usnesení ze dne 10.2.2012, sp. zn. 44Co
444/2011, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 56/2012,
považuje Ústavní soud za ústavně nekonformní.185 Tím byla, zdá se, otázka „vracení
poplatků po novele“ definitivně vyřešena. Nutno však říci, že v době, kdy už nebyla
příliš aktuální, neboť převážnou většinu sporných případů odvál čas.
Další otázkou v souvislosti se změnou úpravy vracení soudních poplatků je i to,
zda je namístě, aby soudy do usnesení o zastavení řízení včleňovaly negativní výrok o
tom, že se žalobci zaplacený soudní poplatek, nebo jeho část, nevrací. Některé soudy
tak začaly činit právě v době, kdy byla praxe vracení soudních poplatků nekonzistentní
a kdy žalobci ve svých odvoláních napadali absenci výroku o vrácení soudního poplatku
v usnesení o zastavení řízení. Přestože je obecně takový negativní výrok nadbytečný, v
době vedení sporu o aplikaci novely č. 218/2011 Sb. svůj význam měl. U řízení
zahájených po 1.9.2011 už však zařazování negativního výroku o nevrácení soudního
poplatku nebo jeho části patřičné není.

185

Nález ÚS ze dne 18.12.2012, I. ÚS 3296/12-1 (Výběr ÚS 3750/2012)
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3.6 Přechod poplatkové povinnosti
O přechodu poplatkové povinnosti bylo krátce pojednáno již v kapitole 1.3.
Zákon v určitých případech obrací poplatkovou povinnost z navrhovatele na protistranu,
a to za podmínky, kdy byl navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho
návrhu vyhověl. Podle výsledku řízení pak poplatek nebo jeho odpovídající část zaplatí
žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od
poplatku osvobozen (§ 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích). Obdobně se postupuje i
v řízení odvolacím a dovolacím. Z použití pojmu „žalovaný“ vyplývá, že se tento
institut uplatní pouze v řízení sporném, tedy tam, kde proti sobě v řízení stojí žalobce
a žalovaný.186
Poplatková povinnost ale nepřechází v řízení o rozvod nebo neplatnost
manželství, v řízení o určení, zda tu manželství je či není a v řízení o zrušení, neplatnost
nebo o určení, že tu partnerství je či není.
Kromě přechodu poplatkové povinnosti z důvodu osvobození navrhovatele a
jeho úspěchu ve věci upravuje zákon ještě jeden speciální důvod, a to vyhověl-li soud
navrhovateli, kterému soud ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není
znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině (§ 2 odst. 4 zákona o
soudních poplatcích). Tento případ se liší proto, že takový účastník od poplatku
osvobozen není. Zatímco osvobozenému účastníku poplatková povinnost vůbec
nevzniká, popř. zanikne nabytím právní moci usnesení o osvobození od soudních
poplatků, poplatková povinnost navrhovatele, kterému soud v řízení ustanovil
opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na
známou adresu v cizině, zaniká až uložením povinnosti zaplatit poplatek žalovanému,
resp. neúspěšnému účastníku odvolacího nebo dovolacího řízení.
Jestliže soud v průběhu řízení opomene vybrat od navrhovatele soudní poplatek,
nelze poplatkovou povinnost v rozsudku uložit přímo odpůrci. Ustanovení § 2 odst. 3
zákona o soudních poplatcích se na tento případ nevztahuje a není možno ho použít ani
analogicky. Poplatníkem totiž zůstává navrhovatel, který má za podmínek uvedených
v ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. nárok na náhradu nákladů řízení. V rámci úhrady

186

Waltr, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 5
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nákladů řízení mu lze přiznat též náhradu soudního poplatku, a to přesto, že ho dosud
nezaplatil.187
Jelikož k přechodu poplatkové povinnosti dochází jen tehdy, vyhoví-li soud
návrhu navrhovatele, je zapotřebí meritorního rozhodnutí ve věci, tzn. dochází k němu
až při skončení řízení. Za meritorní rozhodnutí, kterým soud navrhovateli vyhověl,
ovšem nelze považovat usnesení o zastavení řízení, a to ani tehdy, vzal-li žalobce
žalobu zpět pro chování žalovaného a soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení.188
Bylo-li osvobozenému navrhovateli v konečném rozhodnutí vyhověno jen
z části, vyměří soud poplatek podle výsledku řízení z toho, co bylo rozhodnutím soudu
přiznáno.189 Obdobně se postupuje v případě schválení soudního smíru. Usnesení, jímž
soud schválil mezi účastníky smír, je rozhodnutím, které má účinky pravomocného
rozsudku, jímž bylo ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích
(alespoň zčásti) vyhověno navrhovatelovu návrhu. Soud proto podle ustanovení § 4
odst. 1 písm. g) zákona o soudních poplatcích uloží žalovanému, aby zaplatil
odpovídající část soudního poplatku, pokud není stejně jako žalobce od poplatků
osvobozen. Tato povinnost přitom nemůže být předmětem smíru.190 Výše poplatku se
stanoví obligatorně podle jeho obsahu. Při vyměřování poplatku při přechodu
poplatkové povinnosti v případě schválení soudního smíru by se nemělo zapomínat
rovněž na ustanovení § 10 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a vyměřený poplatek
snížit o 80%, přičemž nejméně by měl činit 1.000 Kč. Svůj podíl na schválení soudního
smíru totiž mají obě strany sporu, proto není důvod, aby poplatková povinnost
žalovaného měla činit více než by činila poplatková povinnost neosvobozeného žalobce.
Zvláštní případ nastává, podá-li osvobozený žalobce návrh na vydání
elektronického platebního rozkazu. Jestliže řízení skončí vydáním elektronického
platebního rozkazu, bude v něm žalovanému uložena i povinnost zaplatit soudní
poplatek vyměřený 4% sazbou. Jestliže ale řízení skončí rozsudkem, platí, že se
poplatek vyměří, z toho, co bylo žalobci přiznáno v rámci příslušného typu řízení, tzn.
za použití 5% sazby. Dojde tak k tomu, že žalovaný zaplatí více, než by činila povinnost
žalobce.
187

Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSR ze dne 9.10.1986, Cpj 35/86 (R 18/1987 civ.)
Rozsudek NS SSR ze dne 20.7.1973, sp. zn. 1 Cz 67/73
189
Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia NS ze dne 4.7.1996, Cpjn 68/95 a Opjn
1/95, bod c) (R 49/1996 civ.)
190
Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSR z 28.11.1981, Cpj 141/80 (R 21/1983 civ.)
188
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Oproti tomu, co bylo řečeno výše, je-li poplatek stanoven pevnou sazbou, platí
žalovaný poplatek v plné výši, i když měl žalobce úspěch pouze částečný. V takovém
případě nepřichází v úvahu placení jen „odpovídající části poplatku“, neboť poplatek by
byl stejný, i kdyby předmětem řízení byla jen ta část, v níž měl žalobce úspěch.
Obdobné platí u poplatků stanovených procentní sazbou, tj. pokud by se výše poplatku
nezměnila, ani kdyby předmětem řízení byla od počátku jen ta část, v níž bylo žalobě
vyhověno (typicky v řízení o peněžité plnění do 20.000 Kč).191
Nebyla-li poplatková povinnost uložena žalovanému v rozhodnutí ve věci samé,
platí i zde, že tuto povinnost lze uložit i následně zvláštním rozhodnutím, které je
možné vydat i po pravomocném skončení řízení ve věci samé.192 S ohledem na
rozhodnutí o nákladech řízení v konečném rozhodnutí a s ohledem na nemožnost výši
dodatečně uloženého poplatku do nákladů řízení zahrnout, je ale tento postup
problematický.

3.7 Poplatková povinnost z opravných prostředků
Kapitolu o poplatkové povinnosti z opravných prostředků jsem zařadil k závěru
práce, poté co byly vyloženy všechny poplatkové procesní postupy. Cílem této kapitoly
je shrnout obecné poplatkové instituty pro odvolání a dovolání, vyložit způsob
vyměření poplatku z těchto řízení a poukázat na některé odlišnosti od poplatkové
povinnosti z návrhu na zahájení řízení. Přestože na některé aspekty již bylo v práci
poukázáno, je vhodné pojmout materii poplatků z odvolání a dovolání do jednoho
celku. V této kapitole se nebudu zabývat poplatkovou povinností z kasační stížnosti,
neboť jde o opravný prostředek správního soudnictví, ani poplatky za žalobu na obnovu
řízení a žalobu pro zmatečnost, ke kterým ani v praxi příliš často nedochází. Poplatková
materie u zmíněných opravných prostředků navíc nevykazuje větší odlišnosti od
poplatkové materie prvostupňového řízení.
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Na úvod lze shrnout, že poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem
je odvolatel a před dovolacím soudem dovolatel. Poplatková povinnost vzniká a soudní
poplatek je splatný okamžikem podání odvolání nebo dovolání. Stejně jako u řízení v
prvním stupni, i v řízení odvolacím nebo dovolacím přechází poplatková povinnost na
neúspěšného odpůrce, byl-li odvolatel nebo dovolatel od soudních poplatků osvobozen.
V takovém případě nastává splatnost poplatku uplynutím třetího dne od právní moci
rozhodnutí o přechodu poplatkové povinnosti.
Je třeba zdůraznit, že soudní poplatek se nevybírá ze všech odvolání, a to na
rozdíl od dovolání. Zpoplatněna jsou totiž jen odvolání proti rozhodnutí ve věci samé,
tedy proti rozhodnutí o nároku, jenž byl předmětem řízení. Podle položky 22 bod 14
Sazebníku poplatků se poplatek nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního
stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí
podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo
proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení. Stejně tak poplatku nepodléhá ani odvolání
do způsobu plnění (umožnění splátek) či do délky pariční lhůty. Podle položky 22 bodu
4 se navíc neplatí poplatek ani z odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně,
kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, tzn. proti tzv. mezitímnímu
rozsudku.
Výši poplatků z odvolání upravuje položka 22 Sazebníku poplatků. Tato položka
v zásadě odkazuje ve výši poplatku na příslušné položky pro řízení v prvním stupni.
Platí tak, že poplatek z odvolání je ve většině případů shodný s poplatkem za
prvostupňové řízení. Výjimkou je například nevyužití odkazu na položku 2. Dospěl-li
návrh na vydání elektronického platebního rozkazu do fáze vydání rozsudku, je
odvolání proti takovému rozsudku na peněžité plnění zpoplatněno s odkazem na
položku 1. Dále platí samostatný režim pro odvolání proti rozhodnutí soudu prvního
stupně ve věcech pozůstalostních, neboť prvostupňové řízení zpoplatněno není, pro
odvolání proti rozhodnutí v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, v řízení o obnově
řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo
opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

Ve výše uvedených

případech odkazuje položka 22 bod 11 na užití položky 4 bod 1 písm. c) Sazebníku.
Výši soudních poplatků z dovolání upravuje následující položka 23 Sazebníku
poplatků. V minulosti bylo zpoplatněno, stejně jako u odvolání, jen dovolání ve věci
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samé. Z důvodu zahlcení Nejvyššího soudu často nedůvodnými nebo nepřípustnými
dovoláními prodělala položka upravující poplatky z dovolání řadu změn (především
zvýšení sazeb), přičemž jednou z nich bylo i zpoplatnění dovolání proti nemeritorním
rozhodnutím sazbou ve výši 2.000 Kč (položka 23 bod 2 Sazebníku).193 Výjimkou, kdy
dovolání soudnímu poplatku nepodléhá, je opět dovolání proti mezitímnímu rozsudku
(položka 23 bod 3 Sazebníku). Proč zrovna tento případ dovolání zůstal z poplatkové
povinnosti jako jediný vyňat z důvodové zprávy k novele č. 218/2011 Sb. nevyplývá.
Patrně jde jen o reziduum z předchozí úpravy, přičemž počet takových dovolání není
pro Nejvyšší soud nijak zásadní, aby bylo nutné do tohoto ustanovení zasahovat.
Koncepční však tato úprava není.
Další výjimku, kdy dovolání nepodléhá soudnímu poplatku, přinesla judikatura.
Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 16.4.2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, vyjádřil
názor, že směřuje-li dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud (případně ve spojení
s rozhodnutím soudu prvního stupně) nepřiznal dovolateli zcela nebo zčásti osvobození
od soudních poplatků, soudní poplatek z takového dovolání se neplatí. Nejvyšší soud
argumentoval tím, že podmínění přezkumu takového rozhodnutí platbou soudního
poplatku z dovolání, by ve svém důsledku vedlo k popření podstaty práva, jehož
přiznání se účastník (poplatník) domáhá. Fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti
dovolacího přezkumu rozhodnutí, jímž mu bylo upřeno právo na přiznání osvobození
od soudních poplatků.
V rámci dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, rozděluje
položka 23 bod 1 sazby poplatků podle předmětu dovolacího řízení na čtyři skupiny.
Všechny sazby z dovolání jsou přitom stanoveny pevně. Je-li předmětem dovolání
peněžité plnění do částky 100.000 Kč včetně, činí poplatek z dovolání 5.000 Kč. Je-li
předmětem dovolání nemovitá věc, činí poplatek 10.000 Kč za každou nemovitou věc a
je-li předmětem dovolání obchodní závod nebo jeho organizační složka, činí poplatek
20.000 Kč za každý podnik nebo organizační složku (ustanovení § 6a odst. 6 zákona o
soudních poplatcích se zde rovněž uplatní). Poslední skupina je zbytková, když poplatek
za dovolání ve věci samé v ostatních případech činí 10.000 Kč. Pomocné body 4 až 6
položky 23 upřesňují, pod kterou z těchto skupin spadají vybrané druhy řízení. Přestože
se tyto pomocné body tváří, podobně jako u položky 4, jako taxativní, taxativní být
193
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nemohou. Jednoduchým důkazem je například dovolání, jehož předmětem je peněžité
plnění přesahující částku 100.000 Kč. Takové řízení mezi pomocnými body není, avšak
z logiky věci musí zákonitě spadat pod zmíněnou zbytkovou kategorii položky 23 bod 1
písm. d) Sazebníku.
Jak pro odvolání, tak i pro dovolání platí, že je-li podáno proti jednomu
rozhodnutí, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písm. c) (u odvolání), resp.
podle položky 23 bodu 1 písm. d) nebo podle bodu 2 (u dovolání) pouze jednou. Z toho
vyplývá, že je-li odvolání nebo dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí, které v sobě
kumuluje více nároků podléhajících poplatku podle zmíněných položek, vybere se z
nich poplatek pouze jednou za všechny tyto nároky dohromady (položka 22 bod 13 a
položka 23 bod 7 Sazebníku). Jedná se tak o dobrodiní tvořící výjimku z obecných
pravidel pro vyměřování poplatku při kumulaci nároků, upravených ustanoveními § 6
odst. 2 a § 6a odst. 2 zákona o soudních poplatcích.194
Soudní poplatky z odvolání i dovolání se jinak vyměřují obdobným způsobem
jako poplatky za řízení v prvním stupni s tím rozdílem, že se nevyměřují z celého
předmětu řízení jako takového, ale jen z předmětu daného rozsahem odvolání nebo
dovolání (§ 6 odst. 8 zákona o soudních poplatcích). Bylo-li například předmětem řízení
v prvním stupni peněžité plnění ve výši 100.000 Kč, avšak odvolání směřuje jen co do
částky 80.000 Kč, je základem pro vyměření soudního poplatku z odvolání částka
80.000 Kč.
Soudní poplatek za opravné prostředky platí v rámci téhož řízení každý účastník
pouze jednou, i když stejný opravný prostředek použije vícekrát. Podle ustanovení § 6a
odst. 5 zákona o soudních poplatcích, došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé v
důsledku návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro
zmatečnost, žaloby na obnovu řízení, kasační stížnosti nebo rozhodnutím Ústavního
soudu, neplatí poplatek za řízení poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.
Toto ustanovení je dalším z poplatkových dobrodiní v rámci řízení o opravných
prostředích.
Poplatková povinnost vzniká (a soud je tudíž povinen účastníka vyzvat k
zaplacení poplatku) i tehdy, jsou-li odvolání, dovolání či kasační stížnost nepřípustné,
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opožděné nebo podané neoprávněnou osobou.195 Jestliže soud takové odvolání nebo
dovolání odmítne, soud poplatek nevrací. (Více je této problematice věnováno v
kapitole 3.5.2.) Tento výklad není bohužel úplně praktický. Například v případě podání
pozdního odvolání, nemůže soud prvního stupně odvolání pro opožděnost rovnou
odmítnout, ale musí nejdříve vyzvat odvolatele ke splnění poplatkové povinnosti.
Odvolatel, který podá pozdní odvolání nebo odvolání, proti němuž není odvolání
přípustné, je dost často také odvolatelem, který se bude poplatkové povinnosti bránit
návrhem na osvobození od soudních poplatků, čímž dojde k další zbytečné procesní
zátěži soudu prvního stupně. Návrhu na osvobození od soudních poplatků nemůže být
samozřejmě, z důvodu zřejmé bezúspěšnosti takového odvolání, vyhověno. Ze strany
soudu pak ale působí přinejmenším zvláštně, že odvolateli dává najevo nemožnost
úspěšnosti jeho odvolání, ale současně od něj vyžaduje zaplacení soudního poplatku.
Také v případě, kdy dovolatel neodstraní nedostatek podmínky dovolání v
podobě povinného právního zastoupení, a lze tak z toho důvodu očekávat zastavení
dovolacího řízení Nejvyšším soudem, nelze od požadavku splnění poplatkové
povinnosti dovolatele upustit. Zastavení dovolacího řízení pro neodstranění nedostatku
povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení přichází v úvahu jen tehdy, když
byl zaplacen soudní poplatek z dovolání, nebo když nelze zastavit dovolací řízení pro
nezaplacení soudního poplatku.196
Pokud jde o příslušnost soudu, nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje ve věcech
poplatků za řízení před odvolacím i dovolacím soudem soud, který o věci rozhodnul v
prvním stupni. Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s
odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé (např. rozhodnutím o přechodu
poplatkové povinnosti) nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím,
jímž se řízení končí (např. pozdějším rozhodnutím o uložení poplatkové povinnosti při
zastavení odvolacího řízení), rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního
stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud (§ 3 odst. 2 a 3 zákona o
soudních poplatcích). Zákon tím umožňuje odvolacímu i dovolacímu soudu rozhodnout
o uložení poplatkové povinnosti v rámci svého konečného rozhodnutí.
Vyměření a vybrání soudního poplatku z odvolání i dovolání je vždy úkolem
soudu prvního stupně. O následcích nezaplacení poplatků pak platí totéž co pro
195
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nezaplacení poplatku z návrhu na zahájení řízení (v prvním stupni) – soud prvního
stupně řízení zastaví. Zákon navíc formuluje postup odvolacího a dovolacího soudu,
který poté, co mu byla věc předložena, zjistí, že nebyl soudní poplatek uhrazen nebo byl
uhrazen v nižší částce. V takovém případě sám vyzve poplatníka, aby ve lhůtě, kterou
mu určí, zaplatil poplatek soudu, který rozhodl o věci v prvním stupni. Po doručení
výzvy vrátí věc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu předložil po zaplacení poplatku.
Soud, jemuž byla věc vrácena, je výzvou odvolacího soudu vázán a po marném uplynutí
v ní určené lhůty řízení zastaví (§ 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích). Toto
ustanovení dává nadřízenému soudu možnost prosadit vlastní názor na výši soudního
poplatku oproti názoru soudu podřízeného.
V souvislosti se zastavením odvolacího řízení pro nezaplacení soudního
poplatku vyvstává otázka, kdy nabývá napadené rozhodnutí (zpravidla rozsudek) právní
moci. Znalost správné odpovědi je pro vyššího soudního úředníka nezbytné, neboť
vyznačení doložky právní moci na rozsudku je právě jeho úkolem. S řešením této
otázky napomohla judikatura Nejvyššího soudu. Podal-li účastník proti rozsudku soudu
prvního stupně včas subjektivně i objektivně přípustné odvolání, nastávají takovým
odvoláním jeho suspenzívní účinky. Suspenzívní účinek odvolání přitom nastává i
tehdy, je-li odvolací řízení následně zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku z
odvolání. Takový účinek přitom nelze vyloučit zpětně. Právní moc napadeného
rozsudku proto nastává současně s právní mocí usnesení o zastavení odvolacího
řízení.197 V porovnání se zastavením odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání
dochází k tomu, že právní moc napadeného rozhodnutí nastává z uvedených dvou
zastavovacích důvodů odlišně, neboť o.s.ř. má pro případ zastavení odvolacího řízení
pro zpětvzetí odvolání speciální ustanovení v § 222 odst. 1, dle něhož, jestliže odvolatel
vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání
odvolání nedošlo. Zde je tak suspenzívní účinek odvolání naopak zpětně popřen.

V případě, že nebyl zaplacen soudní poplatek z odvolání, nelze v odvolacím
řízení projednat ani odvolání do výroku o nákladech řízení, které poplatku nepodléhá,
ledaže by odvolání do výroku o nákladech řízení podané současně s odvoláním ve věci
samé bylo odůvodněno skutkově odlišně a nevycházelo z rozhodnutí o věci samé.
197
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Použitá argumentace by musela být způsobilá učinit odvolání do výroku o nákladech
řízení samostatně projednatelné. Výrok o nákladech řízení je totiž jinak závislý na
rozhodnutí ve věci samé a jeho odůvodnění z něj vychází.198 Rovněž pokud je zaplacena
jen část soudního poplatku z odvolání, nemůže odvolací soud odvolání projednat jen co
do určité části pokryté soudním poplatkem. Není totiž možné, aby si soud sám vybíral
tu část odvolání, kterou projedná a kterou ne. V takovém případě musí soud první
stupně zastavit celé odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku a zaplacenou
část poplatku vrátit.199

3.8 Poplatky za úkony
O poplatcích za úkony se zmíním jen stručně, neboť jsou spíše okrajovou
záležitostí a pro civilní proces nemají až takový význam. Protože při vyřizování
jednotlivých úkonů vznikají soudům náklady, ať už za spotřebovaný materiál nebo za
čas strávený jejich vyřizováním, mají poplatky za úkony především funkci fiskální.
Nechybí však ani funkce regulační, zabraňující nadměrnému využívání, popř. dokonce
zneužívání, služeb soudu. Typickými poplatnými úkony soudu jsou vyhotovování
stejnopisů rozhodnutí, pořizování kopií listin, jež jsou součástí spisu, vydávání
osvědčení či potvrzení podle právních předpisů EU, vyřizování dožádání o provedení
úkonů soudem od rozhodců, vyřizování návrhů na přikázání věci jinému soudu z
důvodu vhodnosti a další.
Poplatníkem poplatků za úkony je vždy jejich navrhovatel. Výjimkou je případ
upravený v § 2 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, dle něhož je poplatníkem poplatku
za vyhotovení stejnopisů podání a příloh i ten, kdo nepředložil návrh (podání) s
potřebným počtem stejnopisů a s přílohami, ač byl k jejich předložení soudem vyzván.
Soud v takovém případě vyhotoví potřebný počet kopií a následně za jejich pořízení
vyměří účastníku poplatek. K této situaci ovšem nedochází příliš často, protože
současné kopírovací nebo skenovací prostředky jsou efektivnější a méně nákladné než
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samotné domáhání se doložení potřebného počtu stejnopisů od účastníků nebo než
následné vyměřování a vymáhání poplatků. Využití tohoto ustanovení má tedy smysl
jen u podání a příloh většího rozsahu, popř. u šikanózních návrhů. V praxi by důsledné
dodržování

tohoto

ustanovení

soud

zbytečně administrativně zatěžovalo

při

neadekvátním ekonomickém přínosu. Nedodržování tohoto postupu tak lze odůvodnit
hospodárností.
O tom, že poplatková povinnost u poplatků za úkony vzniká podáním návrhu na
provedení úkonu a sepsáním podání do protokolu u soudu (§ 4 odst. 2 zákona o
soudních poplatcích), bylo již pojednáno v kapitole 1.3. Vzhledem k tomu, co bylo
řečeno v předchozím odstavci lze ale vyvodit i další okamžik vzniku poplatkové
povinnosti u poplatku za úkony, a to právní mocí rozhodnutí o uložení poplatku
účastníku, který ani přes výzvu soudu nedoplnil své podání o potřebný počet
vyhotovení.
Ve věcech poplatků za úkony rozhoduje soud nebo správa soudu, které mají
úkon provést (§ 3 odst. 5 zákona o soudních poplatcích). Rozhodující je charakter
jednotlivých úkonů. Tak např. o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu
vhodnosti bude rozhodovat soud v rámci vedeného řízení, zatímco o poplatku za
pořízení kopie stejnopisu rozhodnutí rozhodne správa soudu, neboť k takovému úkonu
dochází nezávisle na řízení.
Sazby poplatků za úkony jsou vždy stanoveny pevnou částkou uvedenou v
sazebníku poplatků, konkrétně v položkách 24 až 38. Stejně jako v případě poplatků za
řízení byly i poplatky za úkony významně zvýšeny novelou č. 218/2011 Sb.
Čím se poplatky za úkony výrazně liší od poplatků za řízení, jsou následky
jejich nezaplacení. Zatímco u poplatků za řízení má poplatník možnost poplatek uhradit
i poté, co uplynula dodatečná lhůta k jeho zaplacení a dokonce i poté, co již bylo
vydáno usnesení o zastavení řízení, poplatková povinnost u poplatků za úkony je
podstatně přísnější. Podle § 9 odst. 8 zákona o soudních poplatcích, nebude-li ani ve
lhůtě stanovené ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu zaplacen
poplatek, který je splatný podáním návrhu na provedení úkonu, úkon se neprovede
a návrh se stane neúčinným, i když poplatník později poplatek zaplatí. O tom musí být
poplatník poučen ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu. Povinnost
zaplatit poplatek zaniká dnem, kdy se návrh na provedení úkonu stal neúčinným. Z toho
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důvodů je namístě, aby soud poskytnul poplatníkům k uhrazení poplatku dobu delší než
obvyklé 3 dny. Pozdním zaplacením poplatku by totiž soudu vznikla povinnost poplatek
vrátit a poplatník by musel o provedení úkonu požádat znovu.
Přestože se nebudu zabývat jednotlivými položkami, považuji za vhodné
upozornit na položky 33 a 34 sazebníku poplatků, které upravují výši poplatku za
ověření listiny a ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu. Tyto položky vždy
byly a stále jsou neaplikovatelné. Zákon o soudních poplatcích tyto položky obsahuje
s ohledem na znění § 374 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu, který zmocňuje
Ministerstvo spravedlnosti k přijetí úpravy ve vyhlášce o jednacím řádu pro okresní,
krajské a vrchní soudy, která by v některých případech umožnila soudům ověřovat
pravost podpisů na listinách a správnost opisů listin. Toto zmocnění je ale v současnosti
nevyužité a soudy proto nemohou pravost podpisů, ani správnost opisů listin potvrzovat.
Tam kde se v tomto případě hovoří o ověřování listin, se totiž myslí ověřování listin
nevyhotovených soudem jaké provádí např. notáři.
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4. Závěr
Jsem si vědom, že čtenář, který se soudními poplatky v rámci své činnosti příliš
nezabývá, musel čelit dosti cizímu a, přiznejme si, nejspíš i nezáživnému textu. Soudní
poplatky zkrátka nejsou tou nejpopulárnější a nejzajímavější součástí civilního procesu.
Na druhou stranu je z textu práce patrné, jak velké množství otázek a problémů dokáže
způsobit zákon o necelé dvacítce paragrafů a právě na tyto otázky a problémy jsem se
snažil upozornit.
Některé potíže vyřešila judikatura, některé nová úprava, některé čas. Jsou ale
problémy, které přesvědčivě vyřešeny nejsou a které by bylo vhodné napravit
legislativní cestou. Není totiž možné, aby finanční zatížení účastníků civilního řízení
v podobě soudních poplatků (které lze ukládat jen na základě zákona!) bylo postaveno
na základech komplikované interpretace zákona a nejednotné judikatury soudů. Mám-li
v závěru stručně shrnout nejpalčivější nedostatky, které by byly třeba do budoucna
odstranit, začal bych potřebou lepší úpravy kumulace poplatníků, aby bylo zřejmé, ve
kterých případech je stíhá poplatková povinnost společně a nerozdílně a ve kterých
samostatně. Rovněž kumulace nároků činí z poplatkového hlediska potíže a její
nedostatečná úprava vede v některých případech k nepřiměřeně tvrdému poplatkovému
zatížení účastníků řízení. Velmi problematická je položka 4 sazebníku poplatků, která
dopadá na velké množství řízení, avšak u mnoha z nich nedává přesvědčivou odpověď
na to, kolik vlastně bude v daném případě poplatek činit. Sazebník poplatků v položce 4
sice obsahuje pomocná ustanovení, která jednotlivá řízení pomáhají zařadit, ale ty
skutečně problematické případy v jejich výčtu chybí. Je těžké vysvětlovat účastníkům či
jejich zástupcům, proč váš soud za určité řízení vyměřuje poplatek 5.000 Kč, když jiný
soud za stejné řízení vyměřuje poplatek ve výši 2.000 Kč. Za zvážení by stálo i zařadit
do zákona konkrétní vymezení způsobu vracení poplatku při částečném zastavení řízení
před prvním jednáním, protože tak, jak to zákon činí v současné úpravě, není zrovna
názorné.
Do budoucna by pak měl mít zákonodárce na paměti, že při změně institutu jako
je vracení soudních poplatků musí brát v úvahu i problémy, které z hlediska časové
působnosti mohou nastat. Poučit se přitom může i z minulosti, ne ale tak, že
automaticky opíše předchozí přechodné ustanovení. Z malicherného opomenutí, jak
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jsme se mohli přesvědčit, může rázem vzniknout situace, která nepřiměřeným
způsobem a úplně zbytečně zaměstná celou soustavu soudnictví včetně soudu ústavního
a rozvíří vášně účastníků a jejich zástupců.
Zajímavým námětem do budoucna (okrajově již realizovaným) je přehodnocení
podstaty soudních poplatků z opravných prostředků. Je sice žádoucí, aby opravné
prostředky byly zpoplatněny, neboť se tím brání podávání zjevně bezúspěšných návrhů,
ale zároveň je třeba vážit fakt, že nutnost podat opravný prostředek vychází
z nesprávného rozhodnutí soudu. Proč by měl účastník znovu platit za uplatnění svého
oprávněného nároku nebo proč by měl platit za svou oprávněnou obranu? A proč by
v případě jeho úspěchu měla poplatková povinnost přejít v podobě hrazení nákladů
řízení na druhou stranu? Vždyť neúspěšný účastník chybné rozhodnutí soudu nezavinil.
Bylo by proto spravedlivější, kdyby soudy vrátily pokud možno celý zaplacený soudní
poplatek z opravného prostředku tomu, kdo ho zaplatil v případě, že byl se svým
opravným prostředkem úspěšný.
V oblasti individuálního osvobození od soudních poplatků již většinu problémů
vyřešila judikatura, která se navíc stále vyvíjí. Příznivě působí i to, že se jedná o úpravu,
která v průběhu dlouhého času doznala změn spíše kosmetických. Na tomto místě bych
připomenul jen nepříliš šťastné propojení rozsahu osvobození od soudních poplatků
s rozsahem poskytnutého bezplatného právního zastoupení. Zatímco soud při
rozhodování o osvobození od soudních poplatků ví, proti jaké částce rozsah osvobození
váží, v případě ustanovení advokáta to neví a ani vědět nemůže, nehledě k tomu, že o
ustanovení zástupce může účastník požádat třeba až poté, co již byl od poplatků
částečně osvobozen. Soud by proto měl dostat možnost rozhodnout o rozsahu
poskytnutí těchto dobrodiní samostatně.
Problémů, které úprava soudních poplatků v civilním procesu přináší je
samozřejmě mnohem více, ale to podstatné bylo zmíněno. Nezbývá mi než doufat, že
tato rigorózní práce podala kvalitní a kvalifikovaný pohled na zákonnou úpravu
soudních poplatků očima vyššího soudního úředníka či asistenta soudce, který je její
aplikaci asi nejblíže.
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(R 21/1983 civ.)
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•

Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSR ze dne 9.10.1986, Cpj 35/86
(R 18/1987 civ.)

•

Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSR ze dne 29.9.1988, Cpj 257/87
(R 2/1989 civ.)

•

Stanovisko občanskoprávního kolegia NS SSR ze dne 17.3.1976, Cpj 70/75
(R 14/1976 civ.)

•

Stanovisko občanskoprávního kolegia NS SSR ze dne 20.4.1983, Cpj 28/82
(R 20/1983 civ.)

•

Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia NS ze dne 4.7.1996,
Cpjn 68/95 a Opjn 1/95 (R 49/1996 civ.)

•

Rozsudek NS SSR ze dne 7.4.1971, sp. zn. 1 Cz 18/71 (R 16/1972 civ.)

•

Rozsudek NS SSR ze dne 20.7.1973, sp. zn. 1 Cz 67/73

•

Usnesení NS SSR ze dne 22.10.1974, sp. zn. 1 Cz 99/74

•

Usnesení NS ze dne 29.6.2000, sp. zn. 20 Cdo 21/2000 (Výběr NS 261/2000)

•

Usnesení NS ze dne 27.10.2010, sp. zn. 20 Cdo 35/2009 (C 8895)

•

Usnesení NS ze dne 30.5.2006, sp. zn. 22 Cdo 2249/2005 (C 4260)

•

Usnesení NS ze dne 17.2.2012, sp. zn. 29 Cdo 242/2012 (R 88/2012 civ.)

•

Usnesení NS ze dne 16.4.2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014 (výběr NS 1828/2014)

•

Usnesení NS ze dne 15.5.2002, sp. zn. 29 Odo 674, 675/2001 (R 22/2003 civ.)

•

Usnesení NS ze dne 13.1.2004, sp. zn. 32 Odo 877/2003 (výběr NS 121/2004)

•

Rozsudek NS ze dne 15.9.1999, sp. zn. 2 Cdon 2079/97 (R 30/2002 civ.)

•

Usnesení NS ze dne 5.10.2001, sp. zn. 11 Zp 24/99 (R 18/2002 civ.)

•

Usnesení NS ze dne 27.1.2012, sp. zn. 29 NSČR 6/2012 (C 10987)

•

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 27.5.2010, č.j. 1 As 70/2008-74 (Sb. NSS
2099/2010)

•

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24.8.2010, č.j. 1 As 23/2009-95 (Sb. NSS
2163/2011)

•

Rozsudek NSS ze dne 10.8.2011, č.j. 1 As 74/2011-251 (Sb. NSS 2410/2011)

•

Rozsudek NSS ze dne 1.9.2004, č.j. 2 Afs 28/2004-40 (Sb. NSS 423/2005)

•

Rozsudek NSS ze dne 21.12.2007, č.j. 4 Ads 54/2007-154 (Výběr NSS 3940/2007)

•

Rozsudek NSS ze dne 19.1.2004, č.j. 5 Afs 3/2003-27 (Sb. NSS 570/2005)
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•

Rozsudek NSS ze dne 17.4.2008, č.j. 5 Afs 1/2007-172 (Sb. NSS 2328/2011)

•

Usnesení NSS ze dne 25.1.2005, č.j. 7 Azs 343/2004-50 (Sb. NSS 537/2005)

•

Rozsudek NSS ze dne 26.10.2011, č.j. 7 As 101/2011-66 (Sb. NSS 2601/2012)

•

Rozsudek NSS ze dne 12.4.2012, č.j. 9 Afs 7/2012-49 (Výběr NSS 1573/2012)

•

Usnesení VS v Olomouci ze dne 26.4.2012, sp. zn. 1 Co 93/2012

•

Usnesení VS v Olomouci ze dne 30.10.1997, sp. zn. 3 Cmo 1185/96

•

Usnesení VS v Olomouci ze dne 19.7.2002, sp. zn. 4 Cmo 825/2000

•

Usnesení VS v Praze ze dne 29.10.1997, sp. zn. 2 Co 51/97 (SR 7/1998, str. 172)

•

Usnesení VS v Praze ze dne 21.8.1995, sp. zn. 9 Ccm 663/95

•

Usnesení VS v Praze ze dne 20.11.1999, sp. zn. 9 Cmo 630/99

•

Usnesení VS v Praze ze dne 12.5.2003, sp. zn. 9 Cmo 178/2003

•

Usnesení VS v Praze ze dne 6.6.1996, sp. zn. 10 Cmo 672/95

•

Usnesení VS v Praze ze dne 5.3.1997, sp. zn. 11 Cmo 18/97 (R 6/1998 civ.)

•

Usnesení VS v Praze ze dne 25.9.2002, sp. zn. 13 Cmo 229/2002
(Výběr VKS 50/2002)

•

Usnesení VS v Praze ze dne 24.11.2003, sp. zn. 13 Cmo 221/2003

•

Usnesení KS v Brně ze dne 21.5.1996, sp. zn. 37 Co 177/96

•

Usnesení KS v Brně ze dne 10.2.2012, sp. zn. 44 Co 444/2011 (R 56/2012 civ.)

•

Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 9.12.2011, č.j. 8 Co 2613/2011-20

•

Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 16.2.2012, č.j. 8 Co 376/2012-12

•

Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 16.1.2012, č.j. 19 Co 91/2012-11

•

Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 22.12.2003, sp. zn. 22 Co 2348/2003
(Výběr VKS 338/2003)

•

Usnesení KS v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30.4.2004, sp. zn.
18 Co 132/2004 (SR 5/2005)

•

Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 28.2.2003, sp. zn. 21 Co 97/2003
(R 87/2006 civ.)

•

Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 4.4.2001, sp. zn. 22 Co 129/2001
(R 53/2002 civ.)

•

Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 30.11.2011, sp. zn. 25 Co 479/2011
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•

Usnesení KS v Ostravě ze dne 29.10.2012, sp. zn. 11 Co 615/2012 (R 11/2013 civ.)

•

Usnesení KS v Ostravě ze dne 31.8.1998, sp. zn. 15 Co 539/98 (R 61/1999 civ.)

•

Usnesení MS v Praze ze dne 4.1.2011, sp. zn. 15 Co 419/2011

•

Usnesení MS v Praze ze dne 2.1.2012, č.j. 55 Co 550/2011-22

•

Usnesení MS v Praze ze dne 7.2.2014, sp. zn. 93 Co 56/2013

•

Usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 25.10.1999, sp. zn. 12 Co 768/99
(SR 4/2006)

•

Usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 31.7.2000, sp. zn. 11 Co 379/2000
(SR 1/2001)

Převážná část judikatury je přístupná z právních informačních systémů Beck-online,
ASPI a z webového informačního systému Salvia na http://www.judikaty.cr/
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Court fees in civil proceedings
This thesis as its name suggests is dealing with court fees in Czech civil
proceedings. The aim of it is especially to describe institute of court fees, indicate
procedure of courts in this area in civil proceedings, point to difficulties arising in praxis
and to propose its solutions. That all in view of court clerk who operates with court fees
most often. The author of this thesis works as an assistant of judge at district court, so
he’s supposed to be well orientated in this matter.
The thesis is divided into three basic parts. The first one is dealing with court
fees generally. At first it is explained the term, object and especially functions of court
fees continuing by the chapter about sources of law relating to court fees. Then the
general elements have turn. It is described who is fee-payer and when the fee obligation
occurs.
The second part is concerning with institution of exemption from paying court
fees, both individually by judicial decision and directly by law. Certain part is dealing
with possibility of a free legal adviser appointing which is closely associated with
individual fee exemption institute. These institutes actively support the right to free
access to court.
The third part focus on court fees in civil proceedings itself. That means it focus
on court proceedings during its assessing and laying, on consequences of its nonpayment, possibility of defense against wrong assessed fee, proceedings of fee returning
and on decision about fee obligation transition. In this part of thesis there is described
many application problems and considerable room was given to troubles arising with
218/2011 Sb. novel in context of time force of provision dealing with fee return.
At the end of this thesis the most serious problems and failings of legal
regulation of court fees are summarized and there’s room for de lege ferrenda point of
view.
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