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1.

ÚVOD

Náklady sporného řízení civilního se často mohou jevit jako problematika sekundární,
která pouze doplňuje primární (hmontěprávní) spor. O nákladech sporného řízení
civilního však musí soud vždy rozhodnout akcesorickým výrokem a proto je namístě
přiklonit se k tvrzení, že problematika nákladů řízení je neodmyslitelnou součástí
procesního práva, každodenní realitou rozhodovací praxe soudů a tudíž tématem velmi
významným.
Ve své rigorózní práci se zaměřím na shrnutí problematiky nákladů řízení a především
doplním toto téma o současnou judikaturu, tedy zejména o rozhodnutí Nejvyššího soudu
ČR a Ústavního soudu. Téma nákladů řízení rozdělím na dvě části, a to na náklady, které
vznikají před zahájením řízení u soudu a na náklady, které vznikají v průběhu soudního
řízení. Stěžejní budou kapitoly týkající se soudních poplatků a odměny za zastupování.
Ve druhé části rigorózní práce se zaměřím na rozdíl mezi placením a hrazením nákladů
řízení, rozhodování o nákladech řízení a na moderační právo soudu. Opět budu svá tvrzení
podkládat aktuální judikaturou soudů, která je zejména v oblasti rozhodování o nákladech
řízení velmi rozsáhlá. V závěrečné kapitole rigorózní práce porovnám českou právní
úpravu s úpravou zemí sousedících s Českou republikou.
Domnívám se, že náklady řízení jsou často významnou otázkou při rozhodování osob,
zda se obrátit návrhem na soud a řešit spor jeho prostřednictvím. Účastník
občanskoprávního řízení před podáním žaloby obvykle pečlivě zváží, jak vysoké budou
náklady řízení u soudu a zda se mu vyplatí spor vést. Je proto důležité, aby právní
zástupce účastníka poskytl účastníkovi před zahájením řízení informaci o pravděpodobné
výši nákladů řízení, případně aby si účastník mohl tuto výši vypočítat sám.
Problematika nákladů řízení se neustále vyvíjí. V poslední době je možné tento vývoj
nazvat vývojem velmi dynamickým, když např. byla Ústavním soudem zrušena tzv.
paušální vyhláška a odměna advokáta je nyní opět určována advokátním tarifem. Ústavní
soud dále vyslovil názor, že není důvod přiznávat náhradu za právní zastoupení
advokátem státu, když stát je vybaven příslušnými organizačními složkami k hájení svých
zájmů. Další podstatnou změnou je skutečnost, že hranice tzv. bagatelních sporů byla
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zvýšena na částku 10.000 Kč, což nebylo Ústavním soudem přijato kladně. Velmi
aktuální změnu bylo možné zaregistrovat v kategorii tzv. formulářových žalob, kdy byla
snížena odměna advokáta za zastupování v těchto věcech. V neposlední řadě vyslovil
v nedávné době Ústavní soud názor, že nezastoupenému účastníku má být přiznána
náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby, pokud by
účastníkovi zastoupenému advokátem byla přiznána paušální náhradu hotových výdajů
dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Všechny tyto poměrně aktuální změny dokazují, jak
dynamicky se problematika nákladů řízení vyvíjí a jak na tyto změny neustále reaguje
judikatura soudů. Každou takovou změnu navíc provází vášnivé debaty jejích zastánců a
odpůrců.
Téma nákladů řízení jsem pro svou rigorózní práci zvolila právě z důvodu jeho změn,
které se v poslední době udály. Všem těmto změnám se ve své rigorózní práci podrobně
věnuji a zároveň cituji nejdůležitější judikáty, které se k dané problematice vztahují.
Věřím, že má rigorózní práce přinese shrnutí tématu nákladů řízení v civilním řízení
sporném spolu s aktuální judikaturou, především z let 2014 a 2015.
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2.

POJEM NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Pod pojem nákladů řízení lze zahrnout veškeré náklady řízení, které musí být vynaloženy
k pravomocnému skončení věci. Žádné soudní řízení se bez těchto nákladů neobejde.
Provoz soudů a práci lidí, spojenou s jednotlivými fázemi řízení, je třeba adekvátně
zaplatit. Náklady vznikají účastníkům nejen v řízení samém, ale již před jeho zahájením,
rozhodnou-li se například vyhledat odbornou právní pomoc a poradit se o dalším postupu
ve věci. V průběhu řízení vznikají náklady nejen účastníkům řízení a dalším zúčastněným
osobám, ale i státu (§ 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Před zahájením řízení a v jeho průběhu si
platí každý subjekt své náklady sám, při skončení řízení je však třeba rozhodnout, kdo
bude náklady hradit.
Pojem nákladů řízení není výslovně zmíněn ani v Ústavě České republiky, ani v Listině
základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Lze ho však podřadit pod čl. 36 a násl.
LZPS, pojednávající o právu na soudní a jinou právní ochranu. Problematika nákladů
řízení je obecně upravena v § 137 a násl. o.s.ř., jednotlivé instituty jsou pak upraveny
speciálními právními předpisy.
Pod pojem nákladů řízení nejsou v této rigorózní práci zahrnuty veškeré náklady spojené
s řízením. Náklady, které vznikají státu s výkonem soudnictví a provozem soudů (např.
náklady na práci soudců či administrativních pracovníků soudu, náklady spojené
s provozem soudních budov atd.) a jsou hrazeny ze státního rozpočtu, nebudou do této
práce zahrnuty. Soudy jsou státní institucí, a proto náklady spojené s jejich činností nese
stát. Naopak věnuji prostor nákladům, které vznikají účastníkům řízení před zahájením
řízení a v jeho průběhu a nákladům, které v některých řízeních vznikají i státu (např.
znalečné, svědečné atd.), popřípadě dalším zúčastněným osobám (např. znalci, svědci
atd.).
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2.1.

FUNKCE NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Náklady řízení mají několik funkcí. Řadíme mezi ně funkce preventivní, sankční a
reparační. Judikatura Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu se zaměřuje především na
funkci preventivní a sankční.
Funkce preventivní odrazuje osoby od zneužívání soudů k nesmyslným případně
kverulativním sporům. Stanovení poplatku za přístup k soudu tudíž předchází zahlcení
soudů významným množstvím případů, které je možné vyřešit i mimosoudně. Institut
nákladů řízení se snaží zamezit bezdůvodným sporům, popřípadě motivuje účastníky
sporů, aby věc vyřešili mimosoudně.
Sankční funkce pamatuje na toho účastníka řízení, který je v právu a u soudu se tohoto
svého práva úspěšně domáhá, případně své právo úspěšně brání. Druhý účastník, který
svým chováním způsobil prvnímu účastníku újmu, musí proto nést nejen náklady, které
v průběhu soudního řízení vzniknou jemu, nýbrž musí uhradit i náklady účastníka, který
se pomocí soudu domohl svého práva (případně své právo obhájil). Jde o obecnou zásadu
občanskoprávního řízení, tj. zásadu úspěchu ve věci, používanou při rozhodování o
náhradě nákladů řízení (§ 142 odst. 1 o.s.ř.).
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11.6.2009 judikoval: „Náklady řízení plní dvě
významné funkce. Jde o funkci preventivní a o funkci sankční. Přístup k soudnímu řízení
bez nutnosti jakýchkoliv výdajů s sebou nese riziko jeho zneužívání (zbytečného či
svévolného souzení, sudičství). Proti takovým případům by měla právní úprava nákladů
řízení působit preventivně. Účastník řízení, který svým protiprávním jednáním (např.
porušením povinnosti vyplývající ze smlouvy, nerespektováním vlastnického práva jiného
subjektu apod.) zapříčinil, že druhá strana musí bránit svá práva v soudním řízení,
zásadně ponese sankci v podobě povinnosti nahradit náklady řízení, které takto vzniknou
(Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání doplněné o
předpisy evropského práva. Linde Praha, 2008. str. 331).”1

1

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 851/07, ze dne 11.6.2009
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2.2.

STRUČNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Demonstrativní výčet nákladů řízení obsahuje § 137 odst. 1 o.s.ř. V průběhu řízení
vznikají náklady buď přímo účastníkům, nebo jejich zástupcům, vedlejším účastníkům,
popřípadě dalším osobám zúčastněným na řízení. Mezi tyto náklady nemůžeme řadit
náklady, které nesouvisí přímo s řízením. Nelze mezi ně tudíž zahrnout např. náklady,
které účastník vynaložil na pokus o mimosoudní vyřešení věci před tím, než se obrátil
žalobou na soud.
Mezi náklady řízení, které nesou účastníci řízení, řadíme dle § 137 o.s.ř.:
 hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku.
Dle § 29 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím
řádu pro okresní a krajské soudy (dále jen „jednací řád“) náleží k hotovým
výdajům účastníka jízdné, stravné a nocležné. Dle § 29 odst. 4 jednacího řádů
potřebuje-li účastník stižený těžkou tělesnou chorobou nebo vadou nebo v jiných
závažných případech průvodce, tvoří nutná vydání průvodce a jeho ušlý výdělek
součást nákladů řízení účastníka. Součástí nákladů řízení účastníka jsou rovněž
nutná vydání a ušlý výdělek důvěrníka dítěte nebo podpůrce.
Mezi další hotové výdaje účastníků a jejich zástupců řadíme např. náklady vzniklé
doručením podání soudu (poštovné), náklady za telefonování atd.
Výši a placení soudních poplatků upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, v platném znění (dále jen „ZSP“), konkrétní výše jednotlivých
poplatků je stanovena přílohou tohoto zákona - Sazebníkem soudních poplatků.
Soudní poplatky se vybírají za řízení (ne však každé řízení, nebo každý subjekt
jsou zatíženy soudním poplatkem – např. řízení ve věcech týkajících se péče o
nezletilé nebo Česká republika jsou od soudního poplatku osvobozeny, viz § 11
odst. 1, 2 ZSP) nebo za jednotlivé úkony stanovené v Sazebníku (viz níže).
Nejčastěji platí soudní poplatek žalobce. Je-li žalobce v řízení od poplatku
osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí jej podle výsledku řízení celý, nebo
odpovídající část žalovaný (§ 2 odst. 3 ZSP). Požadavek zaplatit soudní poplatek
je mimo jiné i nástrojem proti neopodstatněným a šikanózním návrhům. Soudní
poplatky jsou příspěvkem (příjmem) do státního rozpočtu.
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Tato problematika je podrobně shrnuta v kapitolách 4.1. a 4.3. této rigorózní
práce.
 ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců
Jedná se o ušlý výdělek účastníka a jeho zákonného zástupce, který jim vznikl
v souvislosti s účastí na soudním řízení. Výpočet ztráty na výdělku specifikuje
§ 29 odst. 2 a 3 jednacího řádu. Ušlý výdělek se stanoví ve výši průměrného
výdělku. V § 30 až 33 jednacího řádu jsou stanoveny další podmínky náhrady
nutných výdajů osob zúčastněných na řízení.
Tato problematika je podrobně shrnuta v kapitole 4.3. této rigorózní práce.
 náklady důkazů, tlumočné
Svědečné – svědek má právo na náhradu nákladů, tedy hotových výdajů a ušlého
výdělku, které mu vznikly v souvislosti se soudním jednáním. Tento svůj nárok
musí soudu prokázat (např. potvrzením zaměstnavatele) a uplatnit jej nejpozději
do tří dnů od jeho výslechu nebo od doby, kdy mu bylo oznámeno, že k výslechu
nedojde. O nároku svědka na náhradu nákladů rozhoduje soud usnesením.
Znalečné, tlumočné – Odměnu znalců a tlumočníků stanoví zákon č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZT) a jeho
prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle § 17 ZZT
má znalec (tlumočník) za podání posudku (provedení tlumočnického úkonu)
právo na odměnu. Dle § 18 ZZT má znalec (tlumočník) právo i na náhradu nákladů
(cestovné, náhrada ušlé mzdy atd.), které účelně vynaložil v souvislosti se
znaleckým posudkem (tlumočnickým úkonem).
Tato problematika je podrobně shrnuta v kapitole 4.4. této rigorózní práce.
 náhrada za daň z přidané hodnoty
Dle § 137 odst. 3 o.s.ř. náhrada za daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) patří
k nákladům řízení jen je-li zástupcem účastníka řízení advokát, notář nebo
patentový zástupce v rozsahu svých oprávnění stanovených zvláštními předpisy,
kteří jsou plátci DPH, dále pak advokát, který je společníkem právnické osoby
zřízené za účelem výkonu advokacie a tato právnická osoba je plátcem DPH,
patentový zástupce, který je společníkem, akcionářem, zaměstnancem nebo
členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu společnosti patentových
zástupců a plátcem DPH je tato právnická osoba a nakonec advokát, který je

11

zaměstnancem jiného advokáta nebo právnické osoby zřízené za účelem výkonu
advokacie a plátcem DPH je tento zaměstnavatel advokáta.
DPH upravuje blíže zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění.
 odměna za zastupování
Odměna za zastupování se řídí ujednáním mezi klientem a jeho zástupcem. Výše
této smluvní odměny není nijak limitována.
Výše mimosmluvní odměny za zastupování advokátem je stanovena vyhláškou
Ministerstva spravedlnost č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif, dále jen „AT“). Stanoví
se podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a počtu úkonů
právní služby, které advokát ve věci vykonal. Výší odměny stanovené advokátním
tarifem se řídí i soud při přiznávání náhrady nákladů řízení.
Výše a způsob odměny notáře za poskytování právní pomoci a za výkon správy
majetku se dle § 10 vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů,
správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) řídí
zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je vyhláška Ministerstva
spravedlnost č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.
Tato problematika je podrobně shrnuta v kapitole 4.2. této rigorózní práce.
 odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem
nařízené soudem podle § 100 odst. 2
Dle § 100 odst. 2 o.s.ř. je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům
řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v
rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se
účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze
seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v
řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti předběžného
opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí.
Odměna a náhrada nákladů mediátora je stanovena zákonem č. 202/2012 Sb., o
mediaci v platném znění. Dle § 10 odst. 1 zákona o mediaci má mediátor právo
na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových
výdajů. Hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady na
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pořízení opisů a kopií. Mediátor může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu
na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.
Dle § 10 odst. 3 zákona o mediaci nařídil-li soud účastníkům řízení první setkání
s mediátorem a nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží
mediátorovi odměna stanovená prováděcím právním předpisem. Tuto odměnu
hradí strany konfliktu rovným dílem.
Tímto prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012
Sb., o zkouškách a odměně mediátora, která v § 15 stanoví, že výše odměny za
první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za každou započatou
hodinu. Je-li zapsaný mediátor plátcem daně z přidané hodnoty podle jiného
právního předpisu, náleží mu rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty.
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3.

NÁKLADY SPORNÉHO ŘÍZENÍ CIVILNÍHO PŘED ZAHÁJENÍM
SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Před tím, než se žalobce rozhodne obrátit se svým nárokem na soud, snaží se obvykle
vyřešit spor mimosoudně. V takovém případě např. upomíná dlužníka k zaplacení
pohledávky telefonicky či písemně, nabízí dlužníku smírné řešení sporu, např. v podobě
splátkového kalendáře spojeného s uznáním dluhu. Někdy může věřitel přistoupit i
k sepsání dohody o přímé vykonatelnosti notářem, kdy si zajistí, že nezaplatí-li dlužník
tak, jak bylo dohodnuto, nemusí se již věřitel obracet se svým nárokem na soud, avšak
může předat věc rovnou k vymáhání prostřednictvím exekuce. To vše samozřejmě pouze
za předpokladu, že dlužník spolupracuje a je ochotný se domluvit. Výdaje za tato
mimosoudní řešení však žalobce později nemůže uplatnit v řízení jako nárok na náhradu
nákladů. Tyto výdaje platí žalobce sám a nemá nárok na jejich náhradu.

3.1.

PRÁVNÍ POMOC PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Před zahájením řízení, tedy před doručením žaloby soudu, žalobce mnohdy vyhledá
odbornou pomoc právního zástupce. Takovým zástupcem může být advokát, notář
v rozsahu svého oprávnění stanoveného § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti, v platném znění, nebo patentový zástupce v rozsahu oprávnění stanoveného § 2
zákona č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, v platném znění. Při zastoupení
advokátem, notářem či patentovým zástupcem patří k nákladům řízení odměna za
zastupování.
Žalobce se může obrátit o pomoc i na tzv. obecného zmocněnce, kterým může být
jakákoli fyzická osoba i bez právního vzdělání, musí však být plně svéprávná, tj.
způsobilá zastupovat účastníka v řízení (§ 27 odst. 1 o.s.ř.). Odměna za zastupování
obecným zmocněncem nepatří mezi náklady řízení, které by soud ukládal svým
rozhodnutím nahradit.
Právní zástupce či obecný zmocněnec by měl po konzultaci s klientem a zhodnocením
věci navrhnout další postup ve věci. Zpravidla se volí řešení upomenout dlužníka
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o zaplacení pohledávky výzvou k plnění (předžalobní upomínkou), která splňuje zákonné
náležitosti a pokud dlužník i přesto nereaguje a dluh nezaplatí, připraví právní zástupce
či zmocněnec žalobu a doručí ji příslušnému soudu. Je-li to možné, právní zástupce by
měl klientovi vysvětlit pravděpodobný průběh soudního řízení včetně vyčíslení
předpokládaných nákladů řízení. Tato informace je pro případné podaní žaloby velmi
důležitá.

3.2.

VÝZVA K PLNĚNÍ

Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela o.s.ř. provedená zákonem č. 396/2012 Sb. Tato
novela včlenila do textu o.s.ř. ustanovení § 142a, které v odst. 1 stanoví, že žalobce, který
měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti
žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na
zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu
výzvu k plnění.
Toto ustanovení podmiňuje právo úspěšného žalobce na náhradu nákladů řízení proti
žalovanému zasláním písemné výzvy k plnění ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním
návrhu na zahájení řízení. Tato písemná výzva nemůže být nahrazena například
telefonickým či osobním upozorněním. Smyslem včlenění tohoto ustanovení do textu
zákona je především to, že dlužníkovi je zasláním výzvy k plnění poskytnuta možnost
zaplatit svůj dluh dobrovolně a vyhnout se tak řízení u soudu a s ním spojeným dalším
nákladům. Jestliže žalovaný uhradí po doručení žaloby svůj dluh nebo nárok žalobce do
skončení prvního jednání uzná, nemá žalobce zásadně nárok na náhradu nákladů řízení
neprokáže-li, že žalovanému odeslal 7 dnů před podáním žaloby výzvu k plnění dle
ustanovení §142a o.s.ř. a pokusil se tak vyřešit spor mimosoudně.
Podstatným náležitostem předžalobní výzvy k plnění se věnuje ve svém usnesení ze dne
12.2.2014 Vrchní soud v Olomouci: „Předžalobní výzva k plnění je jednostranným
procesním úkonem, u něhož zákon nestanoví konkrétní náležitosti. Z logiky věci však
vyplývá, že se jedná o úkon, v němž je identifikován věřitel i dlužník, výše a právní titul
vzniku pohledávky (skutkové vymezení, z něhož právní důvod vyplývá), a je vyjádřena
skutečnost, že dlužník je vyzýván k uhrazení dluhu, přičemž v případě neuposlechnutí v
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určité rozumné lhůtě bude následovat podání žaloby; předžalobní výzva musí být
podepsána k tomu oprávněnou osobou. Výzvu k plnění je třeba učinit v zákonem
stanovené době, tedy odeslat dlužníkovi ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na
zahájení řízení na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. …
upozornění na hrozící soudní vymáhání žádaného plnění je podstatnou náležitostí
(essentialia negotii) výzvy k plnění, bez něhož tento úkon nevyvolá zákonné následky.
Toliko řádná výzva k plnění tedy může vyvolat zákonem předpokládané následky, mezi
které patří skutečnost, že žalobci, který měl úspěch ve věci zahájené po neúspěšném
požadavku na dobrovolné plnění, vznikne právo na náhradu nákladů řízení proti
žalovanému.“ 2
Zákon explicitně nestanoví, že v předžalobní výzvě k plnění musí být uvedena
„pohrůžka“ soudním řízením. Objevují se proto názory, že nepřiznání náhrady nákladů
řízení pouze proto, že v jinak bezvadné výzvě k plnění nebyla tato „pohrůžka“ uvedena,
je přílišným formalismem.3
Nejvyšší soud ČR se ve svém usnesení ze dne 19.2.2015 nestaví k této problematice
zdaleka tak přísně. K problematice výzvy k plnění judikoval následující: „Důvodem, pro
který byl občanský soudní řád „doplněn“ o ustanovení § 142a o. s. ř., přitom bylo – jak
je zřejmé z účelu tímto ustanovením sledovaným – zabránit praktikám věřitelů, kteří
(primárně) neměli zájem na dobrovolném (mimosoudním) zaplacení svých pohledávek,
nýbrž právě na „zvýšení“ těchto pohledávek o náklady soudního řízení (zpravidla o
odměnu za zastupování advokátem - § 137 odst. 2 o. s. ř.), které často výrazně převyšovaly
samotnou pohledávku. Takto vymezený účel ustanovení § 142a o. s. ř., jakož i výše
popsané zásady občanského soudního řízení je nezbytné mít na zřeteli v případech, kdy
žalobce požadavku ustanovení § 142a o. s. ř. nedostojí a nezašle žalovanému výzvu k
plnění ve lhůtě nejméně sedmi dnů před podáním žaloby na adresu pro doručování,
případně na poslední známou adresu. Má-li totiž být naplněn účel občanského soudního
řízení, je nezbytné – při respektování zásady rovnosti účastníků před soudem (viz čl. 96
odst. 1 Ústavy České republiky) – posuzovat otázku případného (ne)přiznání práva na

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 1 Co 524/2013, ze dne 12.2.2014
Např. článek JUDr. Pavla Koukala a Mgr. Lenky Hankové (Rödl & Partner) dostupný na
http://www.epravo.cz/top/clanky/predzalobni-vyzva-k-plneni-podle-142a-obcanskeho-soudniho-radu94049.html nebo článek Mgr. Sylvy Vojáčkové (GÖRGERS & PARTNERS) dostupný na
http://www.epravo.cz/top/clanky/obsah-predzalobni-upominky-142a-o-s-r-94634.html
2
3
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náhradu nákladů řízení s akcentem na hledisko vyvážené ochrany základních práv
dotčených osob (žalobce a žalovaného). V tomto směru nelze izolovaně posuzovat (jen)
to, zda žalobce způsobem určeným ustanovením § 142a o. s. ř. vyzval žalovaného k plnění,
nýbrž je nezbytné přihlédnout i k dalším okolnostem konkrétní věci, zejména pak k povaze
(a výši) uplatněné pohledávky (za účelem uvážení, zda vskutku při naplnění obecné míry
obezřetnosti lze uvažovat o „opomenutí“ dlužníka), k postoji dlužníka k (následně)
uplatněné pohledávce, jakož i k reakci dlužníka na zahájení soudního řízení a doručení
žaloby. Jinými slovy, jelikož (i) pro rozhodování o náhradě nákladů řízení je rozhodující
stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu, nebude absence výzvy podle ustanovení
§ 142a o. s. ř. zásadně důvodem pro nepřiznání náhrady nákladů řízení v případech, kdy
žalovaný (dlužník) ani po doručení žaloby dluh nezaplatí, popřípadě jinak nepřivodí jeho
zánik (viz např. započtením). Není-li totiž dlužník ochoten (nebo schopen) existující dluh
ve lhůtě odpovídající ustanovení § 142a o. s. ř. zaplatit [respektive jinak „zajistit“, aby
věřitel dosáhl účelu, pro který podal žalobu o zaplacení, jinak – srov. např. ustanovení §
71a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)], není dán
sebemenší důvod sankcionovat „pochybení“ věřitele, jde-li o absenci předžalobní výzvy
k plnění.“4
Nejvyšší soud ČR v tomto svém usnesení judikoval, že nezašle-li žalobce žalovanému
výzvu k plnění dle § 142a o.s.ř. před podáním žaloby, neznamená to automaticky, že
nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Tento nárok žalobce pozbude teprve tehdy, kdy
žalovaný svůj dluh po podání žaloby zaplatí, popřípadě jinak přivodí jeho zánik. Přivodíli žalovaný zánik dluhu po podání žaloby, bez toho aby mu žalobce zaslal výzvu k plnění
dle § 142a o.s.ř., lze uzavřít, že žalobce vynaložil náklady neúčelně a nemá nárok na jejich
náhradu.
K přílišnému formalismu při posuzování výzvy k plnění se ve svém nálezu ze dne
18.5.2015 vyjádřil i Ústavní soud, který judikoval že „předžalobní výzva má představovat
poslední upozornění dlužníka na existenci jeho závazku, na něž v případě pasivity v plnění
povinnosti navazuje samotné soudní řízení. … Jestliže vedlejší účastník nemohl mít

4

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, ze dne 19.2.2015
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důvodné pochyby o tom, o jaký právní vztah se jedná, výzva stěžovatele splňovala svůj
účel předcházení sporu.“5
Z aktuální judikatury tedy vyplývá, že více než k formálním požadavkům výzvy k plnění
by mělo být přihlíženo k jejímu obsahu a účelu, tedy zda je z výzvy jasná výše dluhu a
požadavek zaplacení dluhu, zda je výzva odeslána dlužníku a zda je dlužník upomenut
k zaplacení dluhu.
Ze zákona nevyplývá, zda v době odeslání výzvy k plnění musí být již pohledávka věřitele
splatná. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nelze z ustanovení § 142a o.s.ř. dovodit,
přiklání se konstantní judikatura k názoru, že pohledávka v době odeslání výzvy k plnění
splatná být nemusí.
Druhý odstavec § 142a stanoví, že jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud
výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i případě, že žalobce
žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.
Důvody, proč žalobce výzvu k plnění žalovanému nezaslal, je třeba uvést a odůvodnit.
Příkladem může být situace, kdy žalobce má za dlužníkem více pohledávek a dlužník
žádnou z nich dobrovolně nesplnil nebo si dlužník nepřebírá poštu či nemá trvalé bydliště.
Zasláním výzvy k plnění by se tedy jen zbytečně oddalovalo podání žaloby. Dalším
příkladem může být situace, kdy dlužník o svém dluhu prokazatelně ví, ale přesto jej
neplní.
Náklady, které žalobci vzniknou v souvislosti s výzvou k plnění, mu jsou nahrazeny
v rámci náhrady hotových výdajů (poštovné, papír, obálka atd.). Posílá-li výzvu k plnění
žalobcův právní zástupce (advokát), je mu tento právní úkon nahrazen dle advokátního
tarifu.

5

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4047/14, ze dne 18.5.2015
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4.

NÁKLADY SPORNÉHO ŘÍZENÍ CIVILNÍHO V PRŮBĚHU
SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

4.1.

SOUDNÍ POPLATEK

K nákladům řízení patří mimo jiné soudní poplatek. Dle čl. 11 odst. 5 LZPS lze daně a
poplatky ukládat jen na základě zákona. Oblast soudních poplatků je podrobně upravena
v zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„ZSP“. Tento zákon byl v nedávné době aktualizován novelami č. 335/2014 Sb. a č.
87/2015 Sb. Novelou č. 87/2015 Sb. byla dána možnost notářům provádět přímé zápisy
do veřejného rejstříku, aniž by byla nutná spoluúčast soudu.
Soudní poplatky se vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených
v sazebníku poplatků, za jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou
soudů, uvedené v sazebníku poplatků a nově i za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku
provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání (§ 1 ZSP). Povinnost
zaplatit soudní poplatek za řízení vzniká podáním návrhu na zahájení soudního řízení,
podáním odvolání, dovolání či kasační stížnosti, v insolvenčním a vyrovnávacím řízení
uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu, uložením
povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se schválením smíru ve smírčím řízení či
s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření nebo o věci samé (§ 4
odst.1 písm. a) – i) ZSP). Soudní poplatek za úkon se platí při sepsání podání do protokolu
soudu a v ostatních případech při podání návrhu na provedení úkonu (§ 4 odst.2 ZSP).
Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, vzniká
poplatková povinnost okamžikem podání žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu
podání (§ 4 odst. 3 ZSP).
Blíže problematiku soudních poplatků upravuje shora uvedený zákon o soudních
poplatcích, který přesně stanoví předmět soudních poplatků, poplatníky, příslušnost
soudu ve věcech poplatků, vznik poplatkové povinnosti, sazbu, základ a výši poplatku,
splatnost poplatku, následky jeho nezaplacení, vrácení poplatku, osvobození od poplatku
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a další. Sazby soudních poplatků jsou uvedeny v sazebníku, který tvoří přílohu tohoto
zákona.
Soudní poplatek platí ten, kdo je poplatníkem podle ZSP. Poplatníky poplatků za řízení
před soudem prvního stupně dle § 2 odst.1 ZSP (ve znění novely č. 87/2015 Sb.) jsou:
a) navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak,
b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,
c) žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem,
d) fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném rejstříku,
o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu,
e) právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení
nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.
Pro případ, že je žalobce (navrhovatel) od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhoví,
zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti
navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen (§
2 odst. 3, věta prvá ZSP). V tomto případě mluvíme o tzv. přenosu poplatkové povinnosti
a jejím smyslem je především to, aby státu byly nahrazeny náklady, které na řízení
vynaložil.
Poplatníkem za řízení před odvolacím soudem je odvolatel, před dovolacím soudem
dovolatel (§ 2 odst. 5 ZSP). Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel úkonu (§ 2 odst.
6 ZSP).
Dle § 2 odst. 8 ZSP vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit soudní poplatek, platí
jej společně a nerozdílně.
Nově bylo do ZSP přidání ustanovení § 2 odst. 10, které stanoví, že poplatníkem poplatku
za zápis skutečností do veřejného rejstříku provedený notářem je osoba, na jejíž žádost
se zápis provádí.
Jedná se o tzv. solidaritu na straně žalobců či žalovaných. Soud v takovém případě uloží
zaplatit soudní poplatek „společně a nerozdílně“. Pro další řízení není rozhodující, který
z účastníků (společníků) poplatek zaplatil. Zaplatí-li celý poplatek jeden z nich, povinnost
ostatních zanikne. Ten, kdo poplatek zaplatil, může následně po svém společníkovi žádat
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zaplacení poměrné části poplatku. Zaplatí-li poplatek omylem oba společníci, soud vrátí
ten poplatek, který byl zaplacen jako druhý v pořadí.
Za situace, kdy jeden ze solitárních účastníků je osvobozen od soudních poplatků a druhý
ne, je tento druhý účastník povinen zaplatit celý soudní poplatek.
Základem procentního poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou (§ 6
odst. 1 ZSP). Je-li v návrhu za zahájení řízení uplatněno více peněžitých plnění, je
základem procentního poplatku jejich součet (§ 6 odst. 2 ZSP). 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, je základem poplatku
pětinásobek ceny ročního plnění (§ 6 odst. 3 ZSP). Nelze-li stanovit základ poplatku dle
§ 6 odst. 1 až 3 ZSP, je základem poplatku částka ve výši 20.000 Kč (§ 6 odst. 4 ZSP).
Základ poplatku se zaokrouhluje na celá sta korun dolů a vypočtený procentní poplatek
ze základu se zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru (§ 6 odst. 7 ZSP).
Dle § 7 odst. 1 ZSP je poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného
rejstříku provedený notářem, splatný vznikem poplatkové povinnosti. Nově byl do ZPS
včleněn § 7a, který stanoví pravidla pro výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do
veřejného rejstříku provedený notářem.
Dle § 9 odst. 1 nebyl-li poplatek za řízení zaplacen, soud vyzve účastníka k jeho zaplacení
ve lhůtě, kterou mu určí; po marnému uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.
Nejčastěji je tudíž poplatek splatný spolu s podáním návrhu. Nezaplacení soudního
poplatku brání pokračování v řízení. Není-li poplatek za řízení zaplacen, soud poplatníka
vyzve, k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí a po marném uplynutí této lhůty soud
řízení až na výjimky uvedené v § 9 odst. 4 ZSP zastaví. O důsledku nezaplacení poplatku
ve lhůtě stanovené soudem musí soud účastníka poučit. V případě podání návrhu na
provedení úkonu má nezaplacení poplatku důsledek neprovedení úkonu. Usnesení o
zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku lze napadnout odvoláním.
Doloží-li účastník, že soudní poplatek byl zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání
do tohoto usnesení, soud toto své usnesení zruší. Účastník může také současně s podáním
odvolání do zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku požádat o osvobození od
soudního poplatku, dle § 138 odst.1 o.s.ř. Takovým případem se zabýval i Nejvyšší soud
ČR, když ve svém usnesení ze dne 26.2.2014 stanovil: „...bylo-li usnesení o zastavení
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řízení pro nezaplacení poplatku napadeno odvoláním (a nenabylo tudíž právní moci),
musí soud o případném návrhu na osvobození od soudního poplatku podaném sice po
vydání usnesení o zastavení řízení, avšak do pravomocného skončení řízení, rozhodnout.
Konflikt dvou protichůdných, ovšem prima facie možných, právních výkladů ustanovení
§ 9 odst. 7 věty prvé zákona č. 549/1991 Sb. je třeba vyřešit pomocí aplikace
teleologických a systematických argumentů ve prospěch „postiženého“ účastníka řízení.
Usnesení, kterým soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 1
zákona č. 549/1991 Sb.), totiž váže soud a účastníky teprve ve chvíli, kdy nabude právní
moci. Právní moc usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je
přitom v civilním řízení odložena do uplynutí lhůty k podání odvolání. Podá-li ten, kdo je
k tomu oprávněn, včas přípustné odvolání, nenabývá rozhodnutí právní moci, dokud o
odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud (§ 206 odst. 1 o. s. ř.). Ve světle shora
uvedeného lze uzavřít, že neobstojí právní závěr odvolacího soudu, že účastník může
účinně požádat o osvobození od soudního poplatku pouze do uplynutí lhůty, kterou mu
soud stanovil k zaplacení soudního poplatku za řízení, a že návrh na osvobození od
soudního poplatku, který účastník řízení podal teprve spolu s odvoláním proti usnesení o
zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku („opožděně“), nemá právní
relevanci, resp. není třeba o něm rozhodovat.” 6
Dle § 9 odst. 4 písm. a) ZSP pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví, začal-li již
jednat o věci samé. Dle § 9 odst. 6 ZSP v případech uvedených v odstavci 4 rozhoduje
soud o uložení povinnosti zaplatit poplatek spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí.
Soud tedy nemůže v případě vyloučení věci k samostatnému projednání zastavit řízení
pro nezaplacení soudního poplatku, začal-li již ve věci jednat. V takovém případě věc
projedná a o povinnosti zaplatit soudní poplatek rozhodne až v rozhodnutí, kterým se
řízení končí.
K § 9 odst. 4 a 6 ZSP judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 22.1.2015
následující: „Z této úpravy vyplývá, že žalovaný, který v řízení uplatní vzájemný návrh,
je poplatníkem soudního poplatku za řízení, jehož výše je stejná jako v případě, kdy takový
návrh podal samostatně. Vzhledem k tomu je třeba ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona
o soudních poplatcích vykládat tak, že se nevztahuje jen na samostatně podané žaloby či

6

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2446/2013, ze dne 26.2.2014

22

jiné návrhy na zahájení řízení, ale i na případy, kdy dojde k vyloučení vzájemného návrhu
k samostatnému řízení podle § 97 odst. 1 o.s.ř. Nelze ovšem přehlédnout, že
v projednávané věci již soud začal jednat… Je tedy zřejmé, že bez ohledu na to, že
předmětný návrh byl vyloučen k samostatnému řízení později, a bez ohledu na výši
soudního poplatku, dopadá na danou procesní situaci ustanovení § 9 odst. 4 písm. a),
odst. 6 zákona o soudních poplatcích.“ 7
Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu (§ 8 odst. 1 ZSP).
Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu (§ 8 odst. 2 ZSP). Poplatky do částky 5.000,Kč je možné zaplatit kolkovými známkami; toto ustanovení se nepoužije, vznikla-li
poplatková povinnost podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.
Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem nelze platit
kolkovými známkami. (§ 8 odst. 4 ZSP).
Soud může usnesením uložit povinnost soudní poplatek zaplatit. Dle § 12 ZSP, je-li toto
rozhodnutí nesprávné, může jej soud zrušit nebo změnit i bez návrhu. Změnou rozhodnutí
o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek se ve svém usnesení ze dne 15.4.2014
zabýval Nejvyšší soud, při posuzování otázky dovolatelů, zda soud prvního stupně může
vydat usnesení, kterým stanoví výši soudního poplatku, aniž by přitom zrušil či změnil
své dřívější usnesení, kterým byla výše soudního poplatku již pravomocně stanovena
(soudní poplatek byl tedy vyměřen dvakrát a pokaždé v jiné výši). „Soud, jenž rozhoduje
postupem podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, musí ve výroku (nového)
rozhodnutí výslovně uvést, zda původní rozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti ruší
či zda je mění (a jakým způsobem). Neučiní-li tak a nastane-li v důsledku toho situace, že
vedle sebe stojí více vzájemně si odporujících rozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti
(jako tomu bylo v projednávané věci), nebyl poplatník řádně vyzván k zaplacení soudního
poplatku ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a nejsou tak splněny
podmínky pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle posledně
označeného ustanovení.“ 8
Rozhodnutí soudu o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek musí být jednoznačné a
musí z něj být zřejmé, jakou částku má účastník zaplatit. Změnu nebo zrušení povinnosti

7
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2855/2013, ze dne 22.1.2015
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1605/2013, ze dne 15.4.2014
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zaplatit poplatek může soud provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o
povinnosti zaplatit soudní poplatek nabylo právní moci (§ 12 odst.2 ZSP).
Soud poplatek z účtu soudu vrátí, byl-li poplatek zaplacen někým, kdo k tomu nebyl
povinen nebo vrátí přeplatek, bylo-li na poplatku zaplaceno více než mělo být (§ 10 odst.1
ZSP). Soud vrátí z účtu soudu poplatek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.
Další podrobnosti vrácení poplatku stanoví ZSP v § 10 a 10a. Význam vracení soudního
poplatku tkví především v zájmu na smírném (mimosoudním) vyřešení sporu. Soudní
poplatek se vrací vždy z účtu soudu, i když byl zaplacen kolkovými známkami. Poplatek
ani přeplatek na poplatku se nevrací, nepřevyšuje-li částku 50 Kč, pokud ovšem nebyl
zaplacen na základě nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí
soudu (§ 10 odst. 1 poslední věta a 2).
„Má-li být vrácen soudní poplatek (přeplatek na soudním poplatku) tomu, kdo jej zaplatil,
ačkoliv k tomu nebyl povinen, nebo tomu, kdo na soudním poplatku zaplatil více, než
činila poplatková povinnost, soud při tom postupuje – jak vyplývá z ustanovení § 13a věty
druhé zákona o soudních poplatcích – podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů; znamená to mimo jiné, že o vrácení soudního poplatku
(přeplatku na soudním poplatku) soud rozhodne usnesením a že pro vrácení soudního
poplatku soud v usnesení stanoví lhůtu, která běží od doručení usnesení, ledaže by se
usnesení stalo podle rozhodnutí soudu vykonatelné až po právní moci. Zákon sice ukládá
soudu povinnost vrátit (ve stanovených případech) soudní poplatek nebo přeplatek na
soudním poplatku, neupravuje však postup pro případ, že soud (jako orgán příslušný ve
věcech soudních poplatků) v rozporu s vykonatelným usnesením nevrátí ve stanovené
lhůtě soudní poplatek (přeplatek na soudním poplatku) tomu, komu mělo být (podle
vykonatelného usnesení) plněno; … Uvedené ovšem nelze chápat tak, že by nebylo možné
vymáhat v exekuci (soudním výkonu rozhodnutí) vrácení soudního poplatku nebo
přeplatku na soudním poplatku, bylo-li to stanoveno vykonatelným usnesením soudu a
nebyla-li povinnost splněna dobrovolně. … principem právního státu je mimo jiné rovnost
všech subjektů před zákonem (srov. například čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a
svobod) a že takovým subjektem musí být i stát samotný. Bylo-li proto státu (jeho orgánu,
který je organizační složkou státu) uloženo, byť orgánem veřejné moci, aby poskytl
(vrátil) oprávněné osobě (účastníku řízení) peněžitou částku, bylo by v rozporu
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s uvedeným principem, kdyby orgán veřejné moci posléze prohlásil povinnost státu za
nevymahatelnou (neexistující).“ 9
I když zákon výslovně tuto možnost neupravuje, je možné vymáhat prostřednictvím
exekuce povinnost, kterou stát uložil vrchnostensky sám sobě. V takovém exekučním
řízení za stát vystupuje Ministerstvo financí, jako organizační složka státu (§ 21a odst.1
písm. b) o.s.ř.).
K neustálené judikatuře po novele zákona o soudních poplatcích č. 218/2011 Sb. se
vyjádřil Ústavní soud tak, že: „k porušení práva na ochranu majetku došlo (viz bod 11);
je tudíž nutné poskytnout stěžovateli ústavněprávní ochranu. K zásahu do tohoto
základního práva došlo nesprávnou interpretací přechodných ustanovení zákona č.
218/2011 Sb. ohledně postupu soudu při vracení zaplaceného soudního poplatku po
zpětvzetí žaloby před prvním jednáním. Neobsahuje-li právní předpis speciální úpravu
pro vracení soudního poplatku, je třeba aplikovat pravidla pro jeho vybírání, pravidla
svojí povahou obecnější, a to proto, že za součást vybírání soudních poplatků je třeba
považovat i jejich vracení. V tomto smyslu se uplatnil samostatný režim vracení soudního
poplatku po 1. 1. 2001, na základě čl. II bodu 2 zákona č. 255/2000 Sb. (speciální úprava
vracení soudního poplatku měla svůj smysl v tom, že nová regulace byla pro účastníka
výhodnější). Protože však zákon č. 218/2011 Sb. neobsahuje speciální pravidla pro
vracení soudního poplatku v řízeních zahájených před jeho účinností, je třeba aplikovat
pravidlo z čl. II bodu 1 věty první, tedy tak, že v řízeních zahájených před nabytím
účinnosti tohoto zákona, která byla zastavena pro zpětvzetí návrhu učiněné po nabytí
účinnosti, se vrátí soudní poplatek podle dosavadních právních předpisů. Jinými slovy,
pokud byla žaloba podána za určitého stavu právní úpravy, podléhá poplatková povinnost
právnímu režimu platnému a účinnému v době jejího podání, a to v celém jejím rozsahu,
tj. nejen placení soudního poplatku, ale také jeho případné vracení (tento závěr je tak
souladný s nálezem sp. zn. Pl. ÚS 15/01).“ 10
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1774/2013, ze dne 3.12.2014
Nález Ústavního soudu sp.zn. I.ÚS 3296/12, ze dne 18.12.2012
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4.1.1. OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ
„Jedním ze základních práv, které je zakotveno v čl. 36 odst. 1 Listiny, je právo domáhat
se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Toto právo,
jak vyplývá z citace, má každý, tedy i ten, kdo nemá finanční prostředky na zaplacení
soudního poplatku. Proto i když zákon stanoví povinnost uhradit soudní poplatek jako
podmínku postupu při uplatňování práva v civilním procesu, současně upravuje
okolnosti, za nichž lze tuto podmínku prominout. Ty pak nerozlišují potencionální
žadatele o tuto výjimku podle způsobu a okolností, za nichž vznikl problém, který je
předmětem řízení, a "nerozlišují" účastníky podle povolání či profese ani nestanoví
kritéria délky vědomí povinnosti soudní poplatek uhradit.“ 11
Institut osvobození od soudních poplatků slouží především k zachování rovnosti
účastníků řízení a k ochraně sociálně slabých účastníků. Při osvobození od soudního
poplatku je třeba zohledňovat mnoho skutečností. Rozhodnutí, zda účastníka od soudních
poplatků osvobodit či nikoliv záleží pouze na úvaze soudu. Neexistuje zákon, který by
stanovil přesná pravidla pro osvobození od soudního poplatku. Rozhodování soudů se
proto v této problematice značně rozchází.
Rozlišujeme čtyři druhy osvobození od soudních poplatků, a to věcné, osobní,
individuální a osvobození podle jiných právních předpisů.
a) Věcné - § 11 odst. 1 ZSP udává taxativní výčet řízení, které jsou osvobozeny od
soudních poplatků. Tato řízení nepodléhají poplatkové povinnosti vůbec bez
zřetele na to, kdo je účastníkem řízení. Patří mezi ně např. řízení ve věci péče
soudu o nezletilé či osvojení, nově i řízení ve věci podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče nebo řízení ve
věci zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní
odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci
zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a
obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny (přidáno
novelou č. 87/2015 Sb.).

11

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 289/03 ze dne 31.8.2004
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b) Osobní - § 11 odst. 2 ZSP udává taxativní výčet osob, které nemají povinnost
platit soudní poplatek. Patří mezi ně např. Česká republika nebo územně
samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je
na ně přenesen.
c) Individuální – je upraveno v § 138 o.s.ř. a sleduje, aby nebyl znemožněn přístup
k soudu těm, kteří chtějí bránit svá práva, avšak nemají dostatek prostředků na
zaplacení soudního poplatku. Individuální osvobození lze přiznat jen na žádost
(návrh). Návrh na osvobození od soudního poplatku lze podat kdykoli za řízení,
až do jeho pravomocného skončení. Osvobození je možné přiznat fyzickým i
právnickým osobám. Splňuje-li účastník podmínky osvobození od soudního
poplatku a je-li to v zájmu ochrany jeho práv, může mu soud na jeho žádost
ustanovit zástupce (případně z řad advokátů) dle § 30 odst. 1, 2 o.s.ř. V takovém
případě platí odměnu za zastupování a hotové výdaje ustanoveného zástupce stát.
d) Osvobození podle jiných právních předpisů, např. zákona č. 119/1990 Sb., o
soudní rehabilitaci, zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
majetkových křivd a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, když tato osvobození od soudních poplatků
vyplývají přímo ze zákona.
O individuálním osvobození od soudních poplatků rozhodne předseda senátu usnesením.
Toto usnesení je doručeno jen tomu účastníků, kterého se týká. V případě, že je návrhu
na osvobození od soudních poplatků vyhověno, není třeba usnesení ve smyslu § 169 odst.
2 o.s.ř. odůvodňovat. Účastník musí být o možnosti požádat o osvobození od soudních
poplatků poučen. Je zároveň možné, aby žalobce požádal o osvobození od soudních
poplatků ještě před zahájením řízení, a to v případě, kdy žádá o ustanovení zástupce ve
smyslu § 30 o.s.ř. V takovém návrhu musí žalobce uvést, čeho se hodlá domáhat, aby
soud mohl posoudit, zda se nejedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo
bránění práva. Osvobození od soudních poplatků se týká pouze konkrétního účastníka
řízení, není tudíž možné, aby přešlo na jeho procesního nástupce.
„Z povahy práva na přiznání osvobození od soudních poplatků vyplývá, že se pojí s
osobou účastníka řízení, resp. s poměry (majetkovými, sociálními a dalšími), které se
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připínají k jeho osobě. Jde tedy o právo vázané pouze na konkrétního účastníka řízení,
které – je-li soudem přiznáno – na případné právní nástupce nepřechází.“12
Dle § 138 odst. 1 o.s.ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti
osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o
svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi
osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné
důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. 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.
Při rozhodování o individuálním osvobození od soudních poplatků musí soudy vycházet
z aktuálních majetkových poměrů účastníka, žadatele o osvobození. Účastník musí soudu
doložit své majetkové poměry, ze kterých soud při posuzování jeho návrhu vychází.
Důkazní břemeno k prokázání nedostatku prostředků k zaplacení soudního poplatku nese
účastník žádající o osvobození. Dále soud přihlíží k sociálnímu a zdravotnímu stavu
účastníka, k výši soudního poplatku atd. Tento princip shrnul ve svých nálezech Ústavní
soud následovně: „Rozhodnutí soudu prvního stupně vychází nesprávně z hrubého
měsíčního příjmu stěžovatele, rozhodnutí obou stupňů pak neberou v potaz skutečnosti
doložené stěžovatelem (mj. existující dluhy, další probíhající řízení podléhající
poplatkové povinnosti, vyživovací povinnost) a zakládají svá rozhodnutí na spekulacích
vycházejících ze skutečností minulých v podobě půjček, které jsou předmětem
zmiňovaných řízení, a hypotetických možností stěžovatele na poplatek našetřit. Soudy
mají přitom při posuzování majetkových poměrů vycházet zásadně ze skutečností
existujících v době posuzování či skutečností rozhodných v budoucnu, např. potenciální
náklady dokazování v řízení apod.“ 13
Stejný názor vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11.11.2014. „V nyní
posuzované věci obecné soudy shora uvedenou zásadu zákazu libovůle porušily, neboť
uplatnily na stěžovatele kritéria, jež z ustanovení § 138 o. s. ř. nevyplývají, resp. ústavně
konformním výkladem vyplývat nemohou. Jak Ústavní soud konstatoval již v nálezu sp.
zn. IV. ÚS 289/03 ze dne 31. srpna 2004 (N 125/34 SbNU 281), i když "zákon stanoví
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povinnost uhradit soudní poplatek jako podmínku postupu při uplatňování práva v
civilním procesu, současně upravuje okolnosti, za nichž lze tuto podmínku prominout. Ty
pak nerozlišují potencionální žadatele o tuto výjimku podle způsobu a okolností, za nichž
vznikl problém, který je předmětem řízení a "nerozlišují" účastníka podle povolání či
profese, ani nestanoví kritéria délky vědomí povinnosti soudní poplatek uhradit." Obecné
soudy mají naopak při posuzování opodstatněnosti návrhu na osvobození od soudních
poplatků vycházet zásadně z aktuálních majetkových poměrů, nikoliv tedy minulých či
budoucích (srov. nález sp. zn. I. ÚS 731/13 ze dne 22. srpna 2013, dostupný na
http://nalus.usoud.cz). Okresní soud i krajský soud se v případě stěžovatele výše
uvedeným standardům konsolidovaného judikatorního výkladu ustanovení § 138 o. s. ř.
zpronevěřily, jelikož nebraly v potaz skutečnosti doložené stěžovatelem, tj. nemajetnost,
existující dluhy, vyživovací povinnost, a namísto toho založily svá rozhodnutí na
spekulacích vycházejících ze skutečností minulých v podobě půjček poskytnutých
žalované, které jsou předmětem zmiňovaných řízení, a hypotetických možností stěžovatele
na poplatek našetřit. Tímto postupem oba obecné soudy stěžovateli znemožnily přístup k
soudu, a tím i k řádné ochraně svých majetkových práv.“ 14
Vychází-li soud při rozhodování o osvobození od soudních poplatků z jiných než
aktuálních majetkových poměrů účastníka (tedy především z jeho minulých majetkových
poměrů), je to dle názoru Ústavního soudu v rozporu s principem spravedlivého procesu
garantovaného čl. 36 odst. 1 LZPS.
V případě, že účastník splňuje výše uvedené podmínky pro osvobození od soudních
poplatku (tedy jeho aktuální osobní, majetkové a finanční poměry neumožňují zaplacení
soudního poplatku), lze mu i přes to toto osvobození odepřít. Jedná se o případy, kdy
účastník uplatňuje či brání své právo svévolně či zřejmě bezúspěšně. Z účastníkových
tvrzení je tudíž zcela zřejmé, že mu např. ve věci nemůže být vyhověno nebo že zneužívá
právo, které mu nenáleží. Pojem „svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo
bránění práva“, jak je stanoven v § 138 odst. 1 o.s.ř. specifikuje blíže ve svém usnesení
ze dne 26.2.2014 Nejvyšší soud ČR, když stanoví: „Účastník občanského soudního řízení
uplatňuje ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. právo svévolně tehdy, činí-li procesní
úkony nikoliv v zájmu ochrany svých subjektivních práv, ale jen zlovolně (při vědomí, že
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tím svá práva neochrání a ani ochránit nechce) a se záměrem způsobit jinému škodu nebo
jinou újmu, popřípadě alespoň procesní obtíže. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva
jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů
(tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední
činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka
nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného)
opravného prostředku se pak jedná zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou,
která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže
(s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný
prostředek nemůže být úspěšný. Pro závěr, zda se jedná ve smyslu ustanovení § 138 odst.
1 o.s.ř. o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, je třeba použít v řízení
před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení stejná (shodná)
hlediska. Je-li tedy například již ze samotných tvrzení žalobce zřejmé, že jím podané
žalobě nemůže být vyhověno (a představuje-li tedy žaloba zřejmě bezúspěšné uplatňování
práva), jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva též v odvolacím řízení a v dovolacím
řízení, aniž by tu bylo významné, co je vlastním předmětem přezkumu odvolacího nebo
dovolacího soudu.“ 15
Lze shrnout, že podle konstantní judikatury je účelem právního institutu osvobození od
soudních poplatků zajistit účastníku přístup k soudu a s tím spjatou ochranu jeho právům
i v podmínkách jeho tíživé materiální a sociální situace, přičemž při hodnocení jeho
majetkových poměrů je třeba přihlédnout nejen k výši jeho příjmů a množství
disponibilních finančních prostředků, ale též k možnosti si tyto prostředky opatřit a soud
musí zvažovat, zda se ze strany žadatele nejedná o obcházení zákona za účelem získání
neoprávněné výhody (osvobození od soudních poplatků). Žalobce má jistě právo, aby
podal žalobu k soudu, dává-li mu objektivní právo procesní možnost tak učinit a musí mít
možnost svá práva účinně hájit. Není však z druhé strany žádného důvodu, aby náklady
na vedení takového sporu, které je v zásadě povinen platit každý, kdo žalobu podává, za
něj nesl stát, formou osvobození od soudních poplatků (podle nálezu Ústavního soudu sp.
zn. IV.ÚS 121/11, ze dne 17.5.2011, nebo rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
26.10.2011, č.j. As 101/2011 – 66).
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Z § 138 odst. 1 o.s.ř. mimo jiné vyplývá, že je možné přiznat osvobození od soudních
poplatků i pouze zčásti. Částečné osvobození od soudních poplatků lze vyjádřit zlomkem
(např. z jedné třetiny) nebo může být přiznáno jen pro část řízení či jen pro některé úkony.
Přiznání osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu je tedy pouze výjimkou a lze
ho přiznat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. K podmínce existence zvlášť
závažných důvodu na straně účastníka se Nejvyšší soud ČR vyjádřil ve svém usnesení ze
dne 26.11.2014 následovně: „S účinností od 1. 9. 2011 (zákon č. 218/2011 Sb.) došlo ke
zpřísnění možnosti přiznat plné osvobození od soudních poplatků tím, že je stanovena
podmínka existence zvlášť závažných důvodů. Pro přiznání osvobození od soudních
poplatků v plném rozsahu tak musí na straně účastníka s ohledem na jeho poměry
existovat objektivní neschopnost splnit poplatkovou povinnost (logicky se jedná o
neschopnost splnit poplatkovou povinnost v plné výši, pouze částečná neschopnost
nestačí), musí zde být zvlášť závažné důvody a zároveň se nesmí jednat o svévolné nebo
zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Zásadou je tedy částečné osvobození
od soudního poplatku a plné osvobození je pouze výjimkou z této zásady. Je tím posílena
regulativní funkce soudních poplatků a posilována odpovědnost účastníků řízení za
uvážlivé a smysluplné uplatňování či bránění jejich skutečných a nikoli pouze domnělých
práv. Ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. je ve své části vyžadující naplnění podmínky
existence zvlášť závažných důvodů pro úplné osvobození od soudních poplatků právní
normou s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tedy právní normou, jejíž hypotéza
není stanovena přímo právním předpisem, ale která tak přenechává soudu, aby podle
svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze
širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Při posuzování, zda je splněna
podmínka zvlášť závažných důvodů, je tedy nutno vždy vycházet z okolností konkrétního
případu v jejich souhrnu a je na soudu, aby uvážil všechny rozhodné okolnosti případu
ve své vzájemné souvislosti.“ 16
Osvobození od placení soudního poplatku, které již bylo účastníku přiznané, může
předseda senátu i se zpětnou účinností kdykoli za řízení odejmout, jestliže poměry
účastníka toto osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly (§ 138 odst. 2
o.s.ř.). Toto ustanovení se vztahuje na případy, kdy se majetkové poměry účastníka
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během řízení změní (zlepší), nebo když se ukáže, že tyto poměry byly lepší, než doložil
účastník soudu.
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 (§ 138 odst. 3 o.s.ř.). Ustanovení zástupce upravuje blíže § 30 o.s.ř.
Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR: „usnesením, jímž zamítne žádost účastníka o přiznání
osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.); nejde (totiž) o
usnesení, kterým se upravuje vedení řízení (§ 170 odst. 2 o. s. ř.). Později podané (nové)
žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět
jen tehdy, změní-li se u účastníka (žadatele) poměry, z nichž soud vycházel v původním
(zamítavém) rozhodnutí pro účely právního posouzení původní žádosti.“ 17

4.2.

ODMĚNA ZA ZASTUPOVÁNÍ

Dle § 137 odst. 1 o.s.ř. je jedním z nákladů řízení také odměna za zastupování. Dle § 137
odst. 2 o.s.ř. odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát
nebo notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy anebo
patentový zástupce v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.
Ustanovení § 137 odst. 3 o.s.ř. upravuje, v jakých případech patří k nákladům řízení i
náhrada za daň z přidané hodnoty. Náhrada za daň z přidané hodnoty patří k nákladům
řízení, jen je-li zástupcem
a) advokát, notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními
předpisy nebo patentový zástupce v rozsahu svého oprávnění stanoveného
zvláštními právními předpisy, který je plátcem daně z přidané hodnoty podle
zvláštního právního předpisu,
b) advokát, který je společníkem právnické osoby zřízené za účelem výkonu
advokacie podle zvláštního právního předpisu, a plátcem daně z přidané hodnoty
podle zvláštního právního předpisu je tato právnická osoba,
c) patentový zástupce v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními
předpisy, který je společníkem, akcionářem, zaměstnancem nebo členem
17
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statutárního nebo dozorčího orgánu společnosti patentových zástupců, a plátcem
daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu je tato právnická
osoba,
d) advokát, který je zaměstnancem jiného advokáta nebo právnické osoby zřízené za
účelem výkonu advokacie podle zvláštního právního předpisu, a plátcem daně z
přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu je tento zaměstnavatel
advokáta.
Aby mohla být náhrada za daň z přidané hodnoty zahrnuta do náhrady nákladů řízení, je
třeba, aby ji zástupce účastníka soudu prokázal osvědčením o registraci plátce daně
z přidané hodnoty, vydané příslušným správcem daně.

Odměnu za zastupování můžeme rozlišit na odměnu smluvní a mimosmluvní. Smluvní
odměna je upravena v § 3 – 5 AT a je charakterizována ujednáním mezi právním
zástupcem, např. advokátem, a jeho klientem o částce, za kterou bude advokát poskytovat
klientovi právní služby anebo ujednáním, o způsobu určení této odměny. Ujednání o
smluvní odměně nemusí být písemné. Výše smluvní odměny není určena právními
předpisy, záleží proto pouze na dohodě právního zástupce s klientem. Dle § 4 odst. 3 AT
musí být smluvní odměna přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a
složitosti věci. Výše odměny advokáta by měla respektovat hodnotu a složitost věci, ve
které má advokát klienta zastupovat a dále též schopnosti advokáta, jeho znalosti a
zkušenosti, časovou náročnost věci, rychlost, s jakou klient požaduje věc vyřídit, ale také
i např. místo, kde advokát vykonává svou praxi.
Smluvní odměna může být sjednána podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek,
jako procento z celkového předmětu řízení či pevnou částkou za celé řízení. Smluvní
odměna je otázkou dohody mezi advokátem a jeho klientem, je proto možné domluvit
smluvní odměnu i kombinací uvedených variant.
Výše smluvní odměny není omezena, částečné omezení horní hranice smluvní odměny
plyne z Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, ze dne 31.
října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů
České republiky (etický kodex), který v čl. 10 odst. 1 stanoví, že při sjednávání smluvní
odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném
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rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v
dané věci. Čl. 10 odst. 2 etického kodexu stanoví (stejně jako § 4 odst. 3 AT), že smluvní
odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.
Spodní hranice smluvní odměny omezena není. Advokát může poskytovat služby
výjimečně i zadarmo. Pravidlo úplatnosti výkonu advokacie je tudíž pravidlem
dispozitivním. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 6.1.2015 stanovil, že advokát
nese plnou odpovědnost za škodu vůči klientovi i při bezplatném výkonu advokacie. „S
ohledem na výše uvedené je pro odpovědnost advokáta za škodu vůči klientovi podle § 24
odst. 1 zákona o advokacii bez významu, zda byla právní služba v konkrétním případě
advokátem poskytnuta za odměnu či bezúplatně, podstatné je pouze, zda se jednalo o
výkon advokacie, resp. vadný výkon advokacie. Jestliže tedy odvolací soud v daném
případě dovodil odpovědnost advokáta za škodu i v případě, že nebyla prokázána
úplatnost jeho vztahu s klientem, nelze v tomto směru považovat rozhodnutí za
nesprávné.“ 18
Mimosmluvní odměna je upravena advokátním tarifem a blíže je popsána v následující
kapitole rigorózní práce nazvané Odměna za zastupování advokátem – advokátní tarif..
Nechat se v řízení před soudem zastoupit odborným zástupcem patří mezi základní práva
dle čl. 37 odst. 2 a 3 LZPS a toto právo mohou tedy využít všichni účastníci řízení. To
platí i v případě, že se takto nechá zastoupit advokát. Ústavní soud v několika svých
nálezech judikoval, že právo na právní pomoc v řízení před soudy zaručené Listinou
základních práv a svobod se vztahuje i na osoby s právnickým vzděláním, vykonávající
advokátní činnost. Jen tak může být garantována rovnost všech účastníků před zákonem.
„Ústavně garantované právo na právní pomoc zahrnuje (zásadně, vyjma řízení, pro něž
je předepsáno obligatorní zastoupení) právo účastníka zvolit si, zda se nechá či nenechá
zastoupit a případně též kým. Právní zastoupení je tak ponecháno (s uvedenou výjimkou)
zcela na vůli účastníka, a to bez ohledu na to, zda by toho byl jinak schopen sám. Důvody
tohoto kroku nelze spatřovat jen v nedostatku příslušného právního vzdělání, jak by se
podávalo z napadeného rozhodnutí, ale např. i ve vyšší míře objektivity zástupce, jeho
konkrétní specializaci na daný problém apod. Účastník si musí být vědom toho, že
v případě neúspěchu ponese náklady řízení, a to případně i náklady právního zastoupení
18
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protistrany. Na druhou stranu mu však příslušné procesní předpisy garantují, že jeho
náklady řízení budou v případě úspěchu nahrazeny.“ 19
Na tento svůj nález navázal Ústavní soud nálezem ze dne 23.9.2014, ve kterém judikoval:
„I přes právní jednoduchost a relativní bagatelnost projednávané věci Ústavní soud
konstatuje, že právo na právní pomoc je garantováno všem bez ohledu na stupeň
dosaženého vzdělání. Pokud tedy obecný soud neúčelnost vynaložených nákladů
spočívající v odměně za právní zastoupení odůvodnil pouze skutečností, že je žalobce sám
advokátem s generální právní praxí a mohl tak žalobu i účast u jednání obsáhnout sám,
dopustil se tak výkladu aplikovaného ustanovení o nákladech řízení porušujícího právo
na spravedlivý proces, jakož i právo na právní pomoc.“ 20
Z citované judikatury jednoznačně vyplývá, že každý má právo, nechat se v řízení před
soudem zastoupit a jsou-li tyto náklady vynaložené na právní zastoupení účelné, má
účastník v případě úspěchu ve věci i právo na jejich náhradu. „Podle ustanovení § 16 odst.
1 věty první zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, je advokát povinen chránit a prosazovat
práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Není-li realizace této povinnosti
advokáta formou přiznání oprávněných nákladů účastníka řízení, jehož advokát
zastupoval, zohledněna řádně odůvodněným nákladovým výrokem soudu, může jít o zásah
do práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Důsledkem nepřiznání
náhrady nákladů řízení (její části) úspěšnému účastníku řízení, ať již z důvodu
nezohlednění úspěchu ve věci samé, z důvodu procesního zavinění protistrany při jejím
zpětvzetí žaloby, nebo i z důvodu neuznání potřebnosti, resp. účelnosti jednotlivého úkonu
právní služby advokáta jako zástupce úspěšné strany, může být porušení principu rovnosti
účastníků řízení zakotveného v čl. 37 odst. 3 Listiny.“21
Právo účastníka na zastoupení advokátem však nesmí být zneužito. Nechá-li se účastník
zastupovat advokátem ne proto, aby mu advokát pomohl v řízení, ale proto, aby poškodil
protistranu, která bude muset uhradit náklady za zastupovaní, jedná se o zneužití práva
účastníka dát se zastupovat advokátem. Ustanovení § 2 o.s.ř. stanoví, že v občanském
soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon
rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušení
Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3819/13, ze dne 25.3.2014
Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1674/14, ze dne 23.9.2014
21
Nález Ústavnáho soudu sp. zn. I. ÚS 669/13, ze dne 28.11.2013
19
20
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práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo
zneužíváno na úkor třetích osob. „Odměna za zastupování advokátem a jeho hotové
výdaje jsou samy o sobě vždy náklady potřebnými k účelnému uplatňování nebo bránění
práva, nejde-li o zneužití práva účastníka dát se v řízení zastupovat advokátem na úkor
jiného účastníka. O takové zneužití procesního práva, které občanský soudní řád zakazuje
(srov. § 2 o. s. ř.), by šlo tehdy, jestliže by účastník udělil advokátu plnou moc k
zastupování nikoliv z toho důvodu, aby mu v řízení před soudem poskytoval právní pomoc,
nýbrž proto, aby v souvislosti s tímto zastoupením vznikly náklady, které mu bude s
ohledem na jím předpokládaný výsledek řízení povinen nahradit jiný účastník. V tomto
případě by sice účastník jednal v mezích svého práva nechat se v řízení zastoupit
advokátem, ale prostřednictvím svého chování jinak právem dovoleného by sledoval
poškození jiného účastníka; šlo by proto o výkon práva, kdy jednání a jeho výsledek se
snad zcela shodují s výsledkem, který mělo právo na zřeteli, ale kdy jednání bylo učiněno
nikoliv za účelem dosažení výsledků, k jejichž docílení byla jednajícímu účastníku
propůjčena ochrana, nýbrž aby bylo dosaženo výsledků jiných, které jsou jinak
považovány za nevítaný vedlejší následek tohoto jednání. Takový výkon práva, i když je
se zákonem formálně v souladu, je ve skutečnosti výkonem práva jen zdánlivým, neboť
účelem zde není vykonat právo, ale poškodit jiného, zatímco dosažení vlastního smyslu a
účelu sledovaného právní normou zůstává pro jednajícího účastníka vedlejší a je z jeho
hlediska bez významu.“22 Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR i ve svém
usnesení sp. zn. 30 Cdo 3190/2014, ze dne 11.2.2015.

4.2.1. ODMĚNA ZA ZASTUPOVÁNÍ ADVOKÁTEM – ADVOKÁTNÍ TARIF
Odměny a náhrady advokátů za poskytování právních služeb upravuje vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. Před současným stavem,
kdy je mimosmluvní odměna advokáta počítána právě podle advokátního tarifu, platila
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., tzv. přísudková neboli paušální
vyhláška. Přísudková vyhláška stanovila mimosmluvní odměnu advokáta za zastupování
podle předmětu věci a stupně řízení, když stanovila průměrný počet úkonů advokáta
v řízení v jednom stupni. Bylo jí vytýkáno, že umožňuje přiznávat náhradu nákladů řízení,
22
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která je neúměrně vysoká v poměru k výši žalované částky (zejména u tzv. bagatelních
sporů přesahovala výše odměny advokáta výrazně výši předmětu sporu). Důsledkem
bylo, že soudy rozhodovaly o náhradě nákladů řízení nejednotně. Některé přiznaly
náhradu nákladů dle přísudkové vyhlášky, některé dle advokátního tarifu, některé
přiznaly náhradu nákladů jen do výše hodnoty předmětu sporu a některé nepřiznaly
náhradu nákladů vůbec. Vyhláška současně nezohledňovala možné varianty skončení
řízení a jejich případnou náročnost.
Původním motivem přijetí přísudkové vyhlášky bylo zjednodušení výpočtu nákladů
řízení. Řízení nebylo dále protahováno dalšími úkony ve věci, které zvyšovaly náklady
řízení. V současné době se dle advokátního tarifu opět pracuje s jednotlivými úkony
právní služby, avšak bylo dosaženo větší efektivity prostřednictvím koncentrace řízení a
jiných procesních nástrojů. 23
Ústavní soud přísudkovou vyhlášku svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 25/12, ze dne 17.4.2013,
uveřejněným pod č. 116/2013 Sb. zrušil (s účinností od 7.5.2013, kdy byl nález vyhlášen
ve Sbírce zákonů). Judikoval, že: „…mělo být smyslem vyhlášky č. 484/2000 Sb.
zjednodušení výpočtu odměny za zastupování v občanském soudním řízení a odstranění
průtahů způsobených účastníky řízení vedenými úmyslem dosáhnout vyšší odměny za
právní zastupování v důsledku více poskytnutých úkonů právní služby. Ve skutečnosti však
tato přísudková vyhláška způsobila závažné negativní důsledky, porušující základní
práva a způsobující disfunkce justičního systému. Napadená vyhláška č. 484/2000 Sb., na
rozdíl od advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
který výši odměny a výši nákladů právního zastoupení odvíjí od počtu úkonů právní služby
poskytnutých ve věci, zavedla stanovení nákladů právního zastoupení na základě principu
paušalizace sazeb výše odměn za zastupování v řízení. Přísudková vyhláška stanoví
paušální sazby výše odměny, čímž neumožňuje rozlišit složitost věci, časovou náročnost,
počet provedených úkonů právní služby, stejně tak jako způsob, jakým řízení před soudem
skončilo (elektronický platební rozkaz, rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání).
Paušalizace tedy zcela pomíjí věcnou a časovou náročnost sporu či účelnost vymáhání
práva nebo bránění nároku. Napadená vyhláška motivuje účastníky občanskoprávních
vztahů - věřitele k vedení soudních sporů i v případech, v nichž předmětem sporu je věc
ŠULÁKOVÁ, Martina. Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin
advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2015, č. 4, s. 25-30. DOI: 1210-6348.
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nepatrné hodnoty. Děje se tak s vidinou výdělku, neboť žalobce očekává, že výše náhrady
nákladů řízení bude soudem přiznána podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., přičemž výše
přiznané náhrady nákladů řízení bude vyšší než skutečně vynaložené náklady a tento
rozdíl bude pro vítěznou stranu přinášet obchodní zisk. Přiznávané náklady jsou natolik
vysoké, že je z principu výhodné se soudit i o předměty plnění nepatrné hodnoty. Počet
takto vedených sporů, motivovaných vidinou snadného zisku, je v posledních letech
enormně vysoký, tvoří značný podíl občanskoprávní agendy soudů. Tím dochází k
nadměrnému kapacitnímu zatěžování soudního systému a k růstu výdajů vynakládaných
ze státního rozpočtu na chod justice. Vyřizování tohoto druhu agendy může snadno
přivodit průtahy v řízení v jiných věcech, jejichž předmětem jsou podstatně významnější
záležitosti. Podle článku 90 Ústavy České republiky "soudy jsou povolány především k
tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům". Vedení
soudních sporů tohoto typu, pojaté primárně nikoliv jako dovolávání se ochrany práv,
nýbrž jako obchodní a podnikatelská činnost produkující zisk, se ocitá na samé hraně
institutu zneužití práva. Zákaz zneužití práva je uznáván jako jeden ze základních
principů fungování práva a plyne z ústavně zakotveného pojmu právního státu (srov.
preambuli Ústavy). Navíc lze konstatovat, že takto fungující, relativně autonomní systém
vymáhání pohledávek vyvolává sociálně nežádoucí následky - vede k ožebračování
značné části obyvatelstva. Statisticky významná část populace s nízkými příjmy není s to
uhradit soudem uložené náklady sporu, a následnou exekucí, spojenou s dalšími náklady,
se ocitá ve vážných existenčních potížích. Náklady právního zastoupení vypočtené na
základě přísudkové vyhlášky nepřiměřeně zatěžují neúspěšnou stranu řízení zejména v
situacích, kdy hodnota předmětu sporu se pohybuje v nižších pásmech, zejména v pásmu
bagatelnosti. Přiznaná náhrada nákladů je zjevně nepřiměřená povaze a obsahu sporu.
Vynucení plnění občanskoprávních závazků v takových případech je přitom z hlediska
obecné spravedlnosti marginální záležitostí, do popředí se dostává zájem věřitele na
dosažení výnosu z vedení samotného sporu.“ 24
Po zrušení přísudkové vyhlášky Ústavním soudem se výpočet mimosmluvní odměny za
zastupování advokátem řídí opět advokátním tarifem (dále jen AT), který lépe reflektuje
předmět řízení a jeho složitost. Dle § 1 odst. 1 AT se odměna advokáta za poskytování

24

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12, ze dne 17.4.2013
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právních služeb řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li
odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní
odměně. Ustanovení § 2 odst. 1 AT stanoví, že advokát má vedle nároku na odměnu
advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za
podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.
Nesjedná-li si advokát s klientem smluvní odměnu, použije se při určení výše jeho
odměny právě advokátní tarif. Dle § 6 odst. 1 AT se výše mimosmluvní odměny stanoví
podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů
právní služby, které advokát ve věci vykonal. Ustanovení § 7 AT stanoví sazbu
mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty následovně:
1. do 500 Kč.…………………………………………… 300 Kč,
2. přes 500 Kč do 1 000 Kč……………………........... 500 Kč,
3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč………………………...... 1 000 Kč,
4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč……...………................. 1 500 Kč,
5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč....................................1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které
hodnota převyšuje 10 000 Kč,
6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč...................…...... 9 100 Kč a 40 Kč za každých
započatých 10 000 Kč, o které
hodnota převyšuje 200 000 Kč,
7. přes 10 000 000 Kč……………………………....... 48 300 Kč a 40 Kč za každých
započatých 100 000 Kč, o které
hodnota převyšuje 10 000 000
Kč.
Za tarifní hodnotu považujeme např. výši peněžitého plnění, či cenu věci. K příslušenství
se pro účely sazby mimosmluvní odměny nepřihlíží, ledaže by bylo požadováno jako
samostatný nárok. Ustanovení § 8, 9, 10 a 10a AT specifikují tarifní hodnotu podrobněji
pro jednotlivá specifická řízení. Dle § 9 odst. 1 AT nelze-li hodnotu věci nebo práva
vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li dále
stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 10 000 Kč.
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Úkonem právní služby dle § 11 odst. 1 AT, za který náleží mimosmluvní odměna, je:
a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí
právních služeb,
b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, jeli klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým
a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě
hodiny,
f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo
jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
h) sepsání právního rozboru věci,
i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání
proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě
stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení
zákona,
m) sepsání listiny o právním jednání.
Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní
služby (§ 11 odst. 2 AT):
a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění
důkazů nebo dědictví,
b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty
a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k
plnění ve splátkách,
c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k
takovému odvolání,
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d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a
vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke
stížnosti pro porušení zákona,
e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy
zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování
při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
g) účast při přípravě jednání,
h) jednoduchá výzva k plnění.
Dle § 11 odst. 3 za úkony právní služby neuvedené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna jako
za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.
Ne všechny úkony provedené v řízení lze ovšem zařadit pod pojem úkony právní služby.
Vrchní soud v Olomouci se ve svém usnesení zabýval tím, že pořízení fotokopií ze spisu
pomocí digitálního fotoaparátu nelze klasifikovat jako úkon právní služby a konstatoval:
„Pokud žalovaný 1) požadoval náhradu nákladů řízení za úkon právní služby spočívající
v pořízení fotokopie ze spisu, pak je třeba uvést, že – v situaci, kdy veškeré potřebné listiny
jako žaloba, kopie směnky a předvolání byly žalovanému 1) doručeny – odměna nenáleží,
neboť nejde o úkon právní služby, který by bylo třeba odměňovat dle § 11 advokátního
tarifu a odměna nepřísluší ani podle odst. 3, když pořízení fotokopie není úkonem právní
služby srovnatelným s některým z úkonů právní služby taxativně uvedených v odst. 2 písm.
a) až h).“ 25
Dle § 12 odst. 1 AT u úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim
třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově
náročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek.

4.2.2. NÁKLADY

PRÁVNÍHO

ZASTOUPENÍ

U

MALÝCH

(TZV.

BAGATELNÍCH) POHLEDÁVEK

V průběhu roku 2014 probíhala bouřlivá diskuse ohledně náhrady nákladů řízení ve
sporech, jejichž předmět plnění nepřevyšuje částku 10.000,- Kč. Věci do 10.000 Kč není
25

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 Cmo 376/2013, ze dne 25.2.2014
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třeba přezkoumávat soudem v rámci další soudní instance pro jejich jednoduchost a není
proto možné podat do rozhodnutí o těchto tzv. bagatelních sporech odvolání, když takové
odvolání by dle názoru zákonodárců způsobilo především průtah v uspokojení
oprávněných pohledávek věřitelů. Rozhodnutí o bagatelních sporech by tedy měla být
relativně rychlá a měla by směřovat k rychlému uspokojení práv oprávněných. Až do roku
2010 byly bagatelní spory limitovány částkou 2.000 Kč, novelou o.s.ř. č. 7/2009 došlo ke
zvýšení této částky na 10.000 Kč.26 Ústavní soud toto zvýšení podrobil kritice, když
judikoval: „Ústavní soud nad rámec nosných důvodů zdůrazňuje, že zákonodárce zřejmě
oprávněně označil spory o peněžitá plnění do 2 000 Kč jako spory „bagatelní“, nicméně
zákonem č. 7/2009, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, byla tato částka zvýšena na 10 000 Kč.
Z pohledu vnitřní konzistence právního řádu jde o částku určenou nahodile, neboť kupř.
u trestných činů, k jejichž spáchání jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu
vyžaduje vznik škody, je rozhodující částkou 5 000 Kč; z pohledu reálných příjmů
obyvatelstva se současná „bagatelní“ částka téměř rovná průměrnému, měsíčně
poskytovanému, starobnímu důchodu, anebo polovině průměrného měsíčního čistého
výdělku (mzdě) zaměstnance.“ 27
Ministerstvo spravedlnosti zaslalo počátkem roku 2014 do připomínkového řízení návrh
advokátního tarifu, který zaváděl odlišné stanovení odměny advokáta za zastupování
právě v těchto bagatelních věcech. Cílem bylo snížit odměny za zastupování a náhradu
hotových výdajů tak, aby tyto spory nebyly motivovány částkou náhrady nákladů řízení.
Proti tomuto návrhu se razantně ohradila Česká advokátní komora (dále jen ČAK), která
vyslovila názor, že v takovém případě by byl jednoznačně zvýhodňován dlužník, který
nedostál svému závazku a nezaplatil svůj dluh. Přestala by platit zásada, že úspěšný
účastník má nárok na náhradu nákladů řízení, které vynaložil na bránění svého práva.
ČAK se domnívá, že správným řešením by bylo při náhradě nákladů řízení u bagatelních
sporů vycházet i nadále z AT, avšak zároveň zavést zvláštní sazbu, která by se odvíjela
od většího rozvrstvení tarifních hodnot v pásmu do 10.000 Kč.28

Odměna advokáta jako součást náhrady nákladů soudního řízení. Bulletin advokacie. 2014, č. 3, s. 5-13.
DOI: 1210-6348
27
Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 498/12, ze dne 11.4.2012
28
Stanovisko ČAK k návrhu novely advokátního tarifu upravujícího výši přísudku v bagatelních
sporech. Bulletin advokacie. 2014, č. 4, s. 5-7. DOI: 1210-6348
26
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V průběhu těchto diskuzí se objevily názory, že za takto sníženou odměnu nebudou chtít
advokáti poskytovat právní služby a otevře se tím prostor jiným, nekvalifikovaným a
neprofesionálním, subjektům. Bude-li mít někdo pohledávku nižší než 10.000 Kč bude
se obávat obrátit se o právní pomoc na advokáta, protože náklady vynaložené za jeho
pomoc se mu po skončení soudního řízení nevrátí.
Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková uvedla k důvodům úpravy advokátního
tarifu: „Úprava advokátního tarifu má za cíl dosáhnout snížení částky, kterou je povinna
nahradit úspěšné straně neúspěšná strana občanského soudního řízení. Takovéto omezení
výše náhrady odměny advokáta jsme prosadili v reakci na současnou situaci, kdy zejména
v případě soudních řízení o nízké částky dochází k jevu, kterým se již vícekrát zabýval i
Ústavní soud. Tímto jevem je postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoliv pro
pohledávku samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhradu nákladů řízení. Takováto
jednání považujeme za společensky nepřijatelná, protože v jejich důsledku dochází nejen
k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k zahlcování soudní
soustavy.“ 29
Stanovisko ČAK je však v tomto případě jednoznačné – přísudek je příjmem klienta,
nikoli advokáta. Soud v rozhodnutí o náhradě nákladů řízení nerozhoduje o odměně
advokáta. Odměna advokáta je většinou upravena smlouvou s klientem. Důsledkem této
novely tudíž nebude snížení odměn advokátů, ale fakt, že náklady, které úspěšná strana
vydá k bránění svého práva, jí nebudou neúspěšnou stranou plně nahrazeny.
Dnem 1.7.2014 došlo vyhláškou č. 120/2014 Sb., ke změně advokátního tarifu. Nově byl
do jeho textu zapracován § 14b, který stanoví, že v občanském soudním řízení,
a) které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném
opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech,
b) v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000
Kč a
c) v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení,

Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR, 27.6.2014: Náklady na vymáhání drobných pohledávek
se od července výrazně sníží.
29
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činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba za každý úkon právní služby do
podání návrhu na zahájení řízení včetně z tarifní hodnoty
1. do 10 000 Kč ………………………………………………….200 Kč,
2. přes 10 000 Kč do 30 000 Kč …………………………………300 Kč,
3. přes 30 000 Kč do 50 000 Kč...………………………..……….500 Kč.
Tato novela se ve finální verzi týká tedy pouze tzv. formulářových žalob. „Pojem
"formulářová žaloba" je nutné přiblížit: zpravidla se bude jednat o návrh mající podobu
využitého vzoru, jenž se od něj bude odlišovat jen v minimální míře, a to právě takové,
aby mohl být návrh co do určitosti osob účastníků a předmětu řízení dostatečně
individualizován; základ právní argumentace včetně její stylizace a formálního vyjádření
však bude totožný či jen s drobnými odchylkami. Soudy prvního stupně jej "odhalí" i díky
jednotě v osobě žalobce, jejího právního předchůdce anebo jejího advokáta. Z takových
okolností je nutné uzavřít, že sepsání tzv. formulářové žaloby představuje spíš
administrativní úkon než provedení úkonu právní služby.“30
Formulářové žaloby jednoho žalobce se od sebe odlišují jen údaji, specifikujícími
žalovaného a jeho dluh. V ostatním jsou žaloby shodné a není proto časově náročné je
připravit. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11.12.2014 zrušil rozhodnutí Krajského
soudu v Ústí nad Labem týkající se právě tzv. formulářové žaloby. K problematice
formulářových žalob Ústavní soud judikoval: „Jeho závěru (pozn. závěru Krajského
soudu v Ústí nad Labem), že žalující stranou podaný návrh nelze hodnotit jako tzv.
formulářovou žalobu, neboť obsahuje konkrétní žalobní tvrzení, nemůže Ústavní soud
přisvědčit ani při maximální zdrženlivosti stran prosazování svého vlastního hodnocení
dílčích skutečností posuzovaného řízení. Jak vyplývá ze spisového materiálu, lze z obsahu
původního návrhu považovat, vedle osobních údajů stěžovatelky, za konkrétní žalobní
tvrzení pouze uvedení linky hromadné dopravy, kterou stěžovatelka měla cestovat bez
platného dokladu, datum, kdy se tak mělo stát, variabilní symbol tzv. hlášenky revizora a
kopii této listiny. Všechny ostatní údaje a tvrzení lze považovat za obecně uplatnitelná ve
všech obdobných sporech, kterých žalující strana musí jako provozovatel hromadné
dopravy v krajském městě vést dlouhou řadu. …V posuzovaném případě byly náklady

30

Nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 3923/11, ze dne 29.3.2012
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řízení žalující strany vyčísleny částkou 8 950,24 Kč, tedy částkou více než osmkrát větší
než původní pohledávka, kterou tvoří finanční kompenzace za tzv. jízdu načerno. Už
zmíněný poměr obou částek vyvolává určité pochybnosti o přiměřenosti přiznání takto
vyčíslené náhrady nákladů řízení.“31
K novému ustanovení § 14b AT se ve svém usnesení ze dne 12.1.2015 vyjádřil Městský
soud v Praze následovně: „Přijatá novela advokátního tarifu (vyhl. č. 120/2014 Sb.)
podstatně snižuje náklady vymáhání pohledávek a exekucí u malých pohledávek do
50.000 Kč tak, aby nemotivovala účastníky řízení k uplatnění pohledávek pro částku
nákladů řízení, ale současně aby umožnila úspěšné straně sporu získat účelně vynaložené
náklady na právní zastoupení. V předmětné věci jde o takovou, tzv. „formulářovou
žalobu“, k jejímuž uplatnění byla vyhl. č. 120/2014 Sb. přijata. Návrh na vydání
elektronického platebního rozkazu je sice individualizován, nicméně byl podán na
ustáleném vzoru pro obdobné případy, je opakovaně uplatňován týmž žalobcem ve
skutkově i právně obdobných věcech, přičemž předmětem řízení je tarifní hodnota
nepřesahující 50.000 Kč.“ 32

4.3.

HOTOVÉ

VÝDAJE A UŠLÝ VÝDĚLEK ÚČASTNÍKŮ A JEJICH

ZÁSTUPCŮ

Mezi hotové výdaje účastníků a jejich zástupců řadíme mimo jiné výdaje spojené s
doručením podání soudu, tedy poštovné, dále jízdné a přepravné, které účastníci a jejich
zástupci vynaloží na přepravu do místa, kde se koná řízení. Tyto výdaje se dokládají
jízdenkou, místenkou apod. Hradí se pouze skutečné, účelné a hospodárné cestovní
výdaje hromadným dopravním prostředkem, případně i výdaje za dopravu vlastním
motorovým vozidlem. Rozsah těchto výdajů se řídí předpisy o cestovních náhradách. Do
kategorie hotových výdajů spadá i stravné a nocležné, jehož úprava je obsažena v zákonu
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (v praxi však dochází k požadavku na náhradu stravného
či nocležného jen výjimečně) a dále např. nutná vydání průvodce osoby, která se musí
dostavit k jednání, avšak její zdravotní stav neumožňuje, aby se k jednání dostavila sama.

31
32

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2985/14, ze dne 11.12.2014
Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 21 Co 557/2014, ze dne 12.1.2015
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Tyto výdaje upravuje § 29 odst. 4 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní
a krajské soudy. Průvodci takové osoby náleží náhrada nutných výdajů a ušlého výdělku.
Tento náklad je však také pouze výjimečný, když je možné obvykle jednat
v nepřítomnosti účastníků, případně vyslechnout osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje,
aby se dostavila k jednání, na místě samém. Hotové výdaje prokazují účastníci doklady o
zaplacení případně dalšími potvrzeními. Na základě takto předložených dokladů soud
rozhodne o náhradě těchto nákladů.
Účelně vynaloženými hotovými náklady patrně nebudou náklady znaleckého posudku
nebo odborného (i právního) vyjádření, které si účastník vyžádal proto, aby se ujistil o
důvodnosti žaloby. Tyto podklady mohou být totiž v řízení použity pouze jako listinné
důkazy, pokud znalecký posudek nebo odborné vyjádření nesplňuje podmínky
ustanovení § 127a o.s.ř., v platném znění. (srov. Občanský soudní řád I, komentář, Drápal
– Bureš a kol., 1. vydání 2009, str.978).
K otázce náhrady hotových výdajů zástupců účastníků řízení se soudy staví poněkud
razantněji, když rozlišují, zda byly jednotlivé výdaje zástupce účastníka vynaloženy
účelně. Za takový neúčelně vynaložený náklad se dříve považoval např. výběr advokáta
mimo bydliště účastníka nebo mimo obvod soudu, u kterého se vede řízení v prvním
stupni. Nyní se již judikatura přiklání k názoru, že účastník řízení si může zvolit advokáta
bez ohledu na jeho sídlo a mezi účelně vynaložené náklady pak spadá i náklad takového
advokáta na dopravení se k soudu. Dopraví-li se advokát na jednání k soudu spolu
s účastníkem, je na místě přiznat náhradu nákladů za jízdné pouze jednomu z nich.
Zpravidla jsou však náklady spojené se zastoupením advokátem, náklady vynaloženými
účelně. Vzhledem k množství právních předpisů a nesnadné orientaci v nich musí
mnohdy tyto náklady na zastoupení advokátem účastník vynaložit, aby mohl své porušené
či ohrožené právo hájit u soudu.
Dle § 13 odst. 1 AT náleží advokátu náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v
souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní
výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření,
překlady, opisy a fotokopie.
Dle § 13 odst. 3 AT nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako
náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300
Kč na jeden úkon právní služby.
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Částka 300 Kč představuje přibližně hodnotu výdajů, které má advokát na jeden úkon
právní služby. Je v ní tedy zahrnuto např. poštovné (zaslání předžalobní upomínky
doporučeně na adresu dlužníka, podání žaloby prostřednictvím České pošty atd.), platby
za telefon, náklady na tisk podání, stejnopisů a příloh, náklady na kopírování, skenování,
platby za internet, místní přepravné (jízdenky MHD) atd. Tyto hotové výdaje tedy není
nutné jednotlivě prokazovat předkládáním účtenek, nýbrž jsou zahrnuty v paušální částce
300 Kč.
Jeví se jako nespravedlivé, že účastník zastoupený advokátem má nárok na náhradu
hotových výdajů v podobě této paušální částky, tedy 300 Kč za jeden úkon právní služby,
zatímco účastník, který advokátem zastoupen není, musí jednotlivě své hotové výdaje
dokládat. K této otázce se vyjádřilo plénum Ústavního soudu, které svým nálezem ze dne
7.10.2014 v podstatě doplnilo do ustanovení § 137 odst. 1 o.s.ř. mezi výčet nákladů řízení
i hotové výdaje nahrazené paušální částkou. „V postavení zastoupených a
nezastoupených účastníků tedy vzniká nerovnost v prokazování vynaložených nákladů,
neboť advokátem zastoupený účastník řízení nemusí část hotových výdajů evidovat a
dokládat, naopak účastník bez právního zastoupení nemůže možnosti paušální náhrady
nákladů řízení využít. Tuto nerovnost je možno uchopit i pomocí modifikovaného testu
přímé diskriminace, který lze též označit jako test rovného zacházení [nález sp. zn. Pl. ÚS
49/10 ze dne 28. 1. 2014 (44/2014 Sb.), bod 35]. Test rovného zacházení se skládá z
následujících kroků posuzujících tyto čtyři otázky: 1. jde o srovnatelného jednotlivce nebo
skupiny (tj. jde o účastníky řízení)?; 2. je s nimi zacházeno odlišně?; 3. je odlišné
zacházení dotčené straně sporu k tíži (uložením břemene nebo odepřením dobra)?; 4. je
toto odlišné zacházení ospravedlnitelné, tj. a) sleduje legitimní zájem a b) je přiměřené?
Pohledem tohoto testu je možno konstatovat, že 1. zastoupení i nezastoupení účastníci
jsou ve srovnatelné situaci, neboť jsou účastníky téhož řízení a jak zástupci zastoupeného
účastníka, a zprostředkovaně tedy i samotnému zastoupenému účastníkovi, tak
nezastoupenému účastníkovi vznikají obdobné náklady řízení vyplývající zejména z
komunikace se soudem; 2. je s nimi zacházeno odlišně, neboť v případě zastoupených
účastníků si jejich zástupci mohou uplatnit vynaložené výdaje jednoduše paušálně,
zatímco nezastoupení účastníci je musejí náročněji prokazovat; 3. toto odlišné zacházení
je nezastoupeným účastníkům k tíži, protože je na ně kladeno větší břemeno z hlediska
dokladování nákladů spjatých s řízením; 4. uvedená úprava sleduje legitimní zájem, totiž
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reflektovat skutečnost, že advokáti jako právní profesionálové zastupující v řadě řízení
mohou jen stěží doklady doložit náklady na konkrétní úkon právní služby; takové odlišné
zacházení je však zjevně nepřiměřené. Hlavním důvodem této nepřiměřenosti, porušující
ve svém důsledku článek 37 odst. 3 Listiny, je skutečnost, že je na nezastoupené účastníky
kladeno nepřiměřeně větší důkazní břemeno, neboť musejí jednotlivě prokazovat
konkrétní náklady, chtějí-li se domoci jejich náhrady; oproti tomu zastoupení účastníci
náklady prokazovat nemusejí a mohou se naopak domoci částky, která jejich faktické
náklady mnohdy výrazně překračuje, neboť je stanovena paušálně. … Jde přitom o
nerovné zacházení, které v konkrétních řízeních zakládá i porušení rovnosti účastníků
řízení, tedy práva garantovaného v článku 37 odst. 3 Listiny, jak na to upozorňuje
navrhovatel. Podle článku 37 odst. 3 Listiny jsou si všichni účastníci v řízení rovni. V
důsledku zde rozebírané zákonné a podzákonné úpravy si však účastníci v řízení rovni
nejsou, jednak proto, že nezastoupení účastníci musejí doklady prokazovat výdaje, které
zastoupení účastníci dokládat nemusejí; jednak proto, že zvýšená výše paušální náhrady
hotových výdajů neodpovídá trendu, kterým je faktické snižování výše těch nákladů, které
měly být podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální částkou pokryty, takže jde spíše o
bonus pro vítěze v řízení a není vůbec jasné, proč by takový bonus měl být přiznáván
pouze vítězi zastoupenému advokátem. … Jinak řečeno, zatímco na advokáty (a
zprostředkovaně tedy i na jimi zastoupené účastníky řízení) dopadá jasná podzákonná
úprava vymezující výši paušální náhrady hotových výdajů, na nezastoupené účastníky
řízení žádná výslovná právní úprava nedopadá, což je nutno chápat jako mezeru v právu,
způsobující protiústavní důsledky, jak bylo vyloženo výše. Tuto mezeru je nutno
překlenout použitím analogie iuris, tedy tím, že na řešení situace, na niž žádná – v tomto
případě podzákonná – právní úprava výslovně nedopadá, se použije ustanovení toho
podzákonného právního předpisu, který řeší situaci nejpodobnější, v daném případě tedy
ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu, pokud by nepoužití takové analogie mělo
protiústavní důsledky. … Pokud by právně nezastoupeným účastníkům řízení nemohla
být přiznávána paušální náhrada hotových výdajů, znamenalo by to (a v mnoha
případech tomu tak dosud je), že takový advokátem zastoupený žalobce neriskuje v
případě prohry ve sporu s nezastoupeným žalovaným takřka žádné náklady (například
pouze náklady ve výši prokázaného poštovného, jako v případě, z něhož vzešel
posuzovaný návrh), ovšem v případě vítězství (ať už pro opodstatněnost svého nároku
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nebo pro pouhou pasivitu žalovaného, například u elektronických platebních rozkazů na
bagatelní částky) má naději nejen na žalovanou částku, ale také na paušální náhradu
hotových výdajů.“ 33
Citovaný ústavní nález uvádí, že za ústavně konformní je nutno pokládat takový postup
civilních soudů, při němž soudy v situacích, v nichž by účastníkovi řízení zastoupenému
advokátem přiznaly paušální náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 3 AT, přiznávají,
pokud je to nutné pro naplnění rovnosti účastníků řízení, tuto paušální náhradu, coby
náhradu hotových výdajů podle § 137 odst. 1 o.s.ř., i účastníkovi řízení, který advokátem
zastoupen není. Uvedené neplatí pro případy, pokud by soud paušální náhradu (ani jiné
náklady řízení) procesně úspěšnému účastníku, pokud by byl zastoupen advokátem,
nepřiznal, protože je k hájení svých zájmů vybaven příslušnými organizačními složkami,
finančně a personálně zajištěnými ze státního rozpočtu a není zásadní důvod, aby výkon
svých práv a povinností v této oblasti přenášel na soukromý subjekt, např. advokáta
(podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2049/2011, ze dne 13.5.2013).
V důsledku tohoto nálezu Ústavního soudu mohou tedy i účastníci v řízení nezastoupení
advokátem žádat o přiznání náhrady hotových výdajů v paušální částce 300 Kč bez
skutečného prokazování jednotlivých výdajů. Otázkou zůstává, zda se na účastníky
nezastoupené advokátem bude analogicky aplikovat i ustanovení § 14b odst. 5 písm. a)
AT, které stanoví, že paušální částka jako náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní
hovorné a přepravné pro účely stanovení náhrady nákladů řízení činí 100 Kč za každý z
úkonů právní služby hrazený podle odstavců 1 a 2.
Novelou č. 139/2015 Sb., účinnou od 1.7.2015 byl do textu o.s.ř. včleněn nový § 151
odst. 3, který stanoví , že účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle §
137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce,
přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Paušální
náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce; nezahrnuje však náhradu
soudního poplatku.
Kromě náhrady hotových výdajů náleží právnímu zástupci i náhrada za promeškaný čas.
Promeškaný čas je především čas, který tráví právní zástupce cestou ze své kanceláře do
místa jednání soudu a zpět či čekáním na zpožděné jednání. Náhradu za promeškaný čas
33

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/13, ze dne 7.10.2014
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upravuje advokátní tarif následovně. Dle § 14 odst. 1 AT advokátu náleží náhrada za čas
promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby
a) při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za
čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,
b) za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným
orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.
Advokátu náleží dle § 14 odst. 2 AT náhrada za čas promeškaný v souvislosti s
poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při
jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se
nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání odročeno nebo
se nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a byly-li tyto důvody
advokátovi známy nejméně dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši
jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny.
Náhrada za promeškaný čas činí 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu. Tato
náhrada však advokátu nenáleží, má-li za stejné časové období nárok na odměnu za úkon
právní služby (§ 14 odst. 3 a 4 AT).

Mezi náklady řízení patří také ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců. Aby mohly být
tyto náklady účastníku nebo jeho zástupci nahrazeny, je třeba je v řízení řádně prokázat.
Při výpočtu ušlého výdělku účastníka nebo jeho zástupce, který je zaměstnán v závislém
pracovním poměru, se postupuje dle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
(dále jen „ZP“), který stanoví postup pro výpočet průměrného výdělku. Pro prokázání
výše ušlého výdělku je třeba potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku
zaměstnance, účastníka řízení či zástupce.
Pro účastníka nebo zástupce, který není v pracovním nebo obdobném poměru, je však
výdělečně činný, upravuje výpočet ušlého výdělku § 29 odst. 3 vyhl. č. 37/1992 Sb., o
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Účast u soudního jednání představuje pro
účastníka řízení překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou zaměstnanci náleží
pracovní volno s náhradou mzdy.
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4.4.

NÁKLADY DŮKAZŮ – SVĚDEČNÉ, ZNALEČNÉ, TLUMOČNÉ

Mezi náklady důkazů řadíme především tzv. svědečné, znalečné a tlumočné tedy odměnu,
která je vyplacena svědkům za poskytnutí svědecké výpovědi u soudu, znalcům za
vypracování znaleckého posudku a tlumočníkům za překlad či tlumočení. O těchto
nákladech není rozhodnuto až v rozhodnutí, kterým se řízení končí, ale ihned po jejich
provedení a jsou vyplaceny neprodleně poté, co je o nich pravomocně rozhodnuto.
Výsledek řízení nemá vliv na jejich vyplacení. Soud o těchto nárocích rozhoduje
usnesením. Proti usnesení o svědečném nebo o nárocích osob podle § 139 odst. 3 o. s. ř.
není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. e) o. s. ř.) a je-li toto rozhodnutí vyhlášeno,
není třeba ho přítomným osobám doručovat. Naopak proti usnesení o znalečném a
tlumočném odvolání přípustné je. Vyhoví-li soud zcela požadavku znalce či tlumočníka
na výši znalečného či tlumočeného, nemusí své rozhodnutí odůvodňovat, jestliže žádný
z účastníků s tímto rozhodnutím nevyslovil nesouhlas. Proti usnesení odvolacího soudu
ve věci odvolání do usnesení o znalečném či tlumočném není již dovolání přípustné.
Dle § 139 odst. 1 o.s.ř. svědci a fyzické osoby uvedené v § 126a mají právo na náhradu
hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Toto právo zaniká, není-li uplatněno do tří
dnů od výslechu nebo ode dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výslechu nedojde. O tom
musí soud svědka a fyzické osoby uvedené v § 126a poučit.
Mezi výdaje svědka řadíme zejména jízdné, případně i nocležné a jeho ušlý výdělek.
Hotové výdaje svědka jsou určeny stejným způsobem jako hotové výdaje účastníků
řízení. Náhrada ušlého výdělku náleží svědkovi, který je v závislém pracovním poměru a
jeho zaměstnavatel mu poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy. Takový svědek
předloží soudu potvrzení od svého zaměstnavatele o výši svého průměrného výdělku.
Nejde-li o svědka, který je v pracovním nebo obdobném poměru, je však výdělečně
činný, vypočítá se náhrada za ztrátu na výdělku dle § 29 odst. 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Právo svědka na svědečné však zanikne,
neuplatní-li ho svědek do tří dnů ode dne, kdy byl vyslechnut, o čemž musí být svědek
řádně poučen. Důležité je, aby svědek ve lhůtě tří dnů své právo uplatnil. Doklady
prokazující výši hotových výdajů a ušlého výdělku může doložit později. V praxi je
k písemnému předvolání svědka zpravidla připojeno i poučení o možnosti uplatnění jeho
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nároku na náhradu nákladů a formulář pro zaměstnavatele, na kterém zaměstnavatel
potvrdí výši průměrného výdělku svědka.
Dle § 139 odst. 2 o.s.ř. byl-li podán znalecký posudek nebo proveden tlumočnický úkon,
vzniká právo na náhradu hotových výdajů a na odměnu (znalečné a tlumočné). Zvláštní
předpisy stanoví, komu a v jaké výši se znalečné a tlumočné vyplácí.
Znalci a tlumočníci mají také právo na náhradu výdajů, zejména tedy jízdného a ušlého
výdělku. Jejich výše se stanoví obdobně jako výše této náhrady u svědka. Znalci mají
navíc nárok na odměnu za provedený znalecký úkon, tj. posudek, náklady vynaložené
v souvislosti s posudkem, případně i účast u jednání, na kterém je znalecký posudek
proveden. Tlumočníci mají nárok na odměnu za překlad např. z nebo do cizího jazyka
nebo ve styku s hluchoněmými a účelně vynaložené náklady v souvislosti s tlumočnickým
úkonem. Výše odměny se u znalců i tlumočníků stanoví dle § 15a a násl. vyhlášky č.
37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Odměna za znalecký posudek
se stanoví podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho
podání vynaložit (§ 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). Hodnota znaleckého posudku může
převýšit i hodnotu sporu. Je pak na úvaze soudu, zda takto nákladný znalecký posudek
provede či nikoliv. Za účelně vynaložené náklady spojené se znaleckým posudkem či
tlumočnickým úkonem považujeme zejména cestovní výdaje, náhradu ušlé mzdy,
náklady spojené s přibráním konzultanta či pomocných pracovníků atd.
Sazby odměn za tlumočnické úkony jsou stanoveny v § 17 vyhlášky č. 37/1967 Sb.
Odměna za tlumočnický úkon se stejně jako odměna za podání znaleckého posudku odvíjí
podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání
vynaložit. Náklady, které vzniknou v důsledku tlumočení pro účastníky do jejich
mateřského jazyka, nese stát.
Dle § 139 odst. 3 o.s.ř. ten, komu soud uložil při dokazování nějakou povinnost, zejména
aby předložil listinu, má tatáž práva jako svědek, není-li účastníkem. Musí je uplatnit za
týchž podmínek jako svědek.
Soud může při dokazování uložit povinnost i osobě, která není účastníkem řízení. Tyto
osoby mají stejná práva na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku, jako svědci, mají
však také stejné povinnosti, zejména uplatnit svůj nárok ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy
uloženou povinnost splnili nebo ode dne, kdy jim bylo sděleno, že od splnění povinnosti
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bylo upuštěno. O těchto svých právech i povinnostech musí být dotyčné osoby řádně
poučeny.
Dle § 139 odst. 4 o.s.ř. o právech podle odstavců 1 až 3 rozhoduje předseda senátu.
O svědečném i znalečném může rozhodovat dle pověření předsedy senátu i vyšší soudní
úředník nebo asistent soudce. O výši znalečného by mělo být rozhodnuto bez zbytečného
odkladu po podání posudku (dle novely občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb.).
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5.

PLACENÍ NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Náklady vznikají účastníkům řízení ještě před zahájením řízení (např. při pokusu o
mimosoudní vyřešení sporu, vyhotovení a zaslání předžalobní upomínky atd.) a poté
průběžně za řízení. Tyto náklady nesou sami účastníci bez ohledu na to, jaký bude
výsledek řízení. Procesní právo proto rozlišuje pojmy placení nákladů řízení a hrazení
nákladů řízení. Účastníci sami platí své náklady řízení (vymezené v § 137 o.s.ř.), které
jim vznikají před začátkem řízení či v jeho průběhu. Placení nákladů (upraveno v § 140
a 141 o.s.ř.) se řídí tzv. zájmovým principem, kdy náklady platí ze svého ten, v jehož
zájmu nebo z jehož pokynu tyto náklady vzniknou. Jako příklad je možné uvést zaplacení
soudního poplatku žalobcem, který podává žalobu ve svém zájmu a k ochraně svých práv.
Povinnost hradit náklady řízení (upravena v § 142 a násl. o.s.ř.) znamená nahradit náklady
řízení druhému účastníku, který tyto náklady řízení zaplatil. Jedná se o sekundární
povinnost, která se řídí především zásadou úspěchu ve věci. Ten účastník, který měl ve
věci úspěch, má právo na to, aby mu neúspěšný účastník nahradil náklady, které vynaložil
k účelnému uplatnění nebo bránění svého práva. O náhradě nákladů pojednává blíže
kapitola 6. této rigorózní práce.
Dle § 140 odst. 1 o.s.ř. platí každý účastník náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a
náklady svého zástupce. Společné náklady platí účastníci podle poměru účastenství na
věci a na řízení; nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. Účastníci uvedení
v § 91 odst. 2 o.s.ř. platí společné náklady společně a nerozdílně.
Účastník, popř. vedlejší účastník, platí náklady, které vzniknou jemu a jeho zástupci ze
svého. Je nerozhodné, zda se jedná o zákonného zástupce, opatrovníka či zástupce
zvoleného, ne však zástupce ustanoveného účastníku soudem dle § 30 o.s.ř., tedy zástupce
ustanoveného účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od
soudních poplatků, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. Povinnost platit
náklady řízení má účastník i v případě, že mu bylo přiznáno osvobození od soudních
poplatků. Ustanovení § 91 odst. 2 o.s.ř. upravuje postavení všech účastníků, kteří
vystupují na jedné straně. Tito účastníci platí vzniklé náklady solidárně.
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Podle § 140 odst. 2 o.s.ř. byl-li ustanoven účastníku zástupcem nebo opatrovníkem
advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň
z přidané hodnoty, stát; při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se
postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně a
náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování a z náhrady
hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním
předpisem. V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.
„Z uvedeného ustanovení vyplývá, že soud o úhradě odměny za zastupování, hotových
výdajů advokáta a náhradě za daň z přidané hodnoty rozhodne z úřední povinnosti. Aby
mohl rozhodnout, musí si zjistit (rovněž z úřední povinnosti) relevantní skutečnosti a
opatřit dostatečné podklady. Ty může získat přímo ze soudního spisu v dané věci nebo z
vyúčtování dodaného samotným ustanoveným advokátem. Jestliže je předložené
vyúčtování advokáta neúplné, např. proto, že není doloženo provedení některých v něm
tvrzených úkonů, musí soud poskytnout ustanovenému advokátovi možnost vyúčtování
doplnit (a provedení sporných úkonů prokázat). Pokud by soud k doložení provedení
tvrzených úkonů advokáta nevyzval, rezignoval by tak na svoji povinnost ex officio o
odměně ustanoveného advokáta rozhodnout a zjistit si za tím účelem všechny potřebné
skutečnosti. Nepostupuje-li uvedeným způsobem soud prvního stupně, zjedná k odvolání
ustanoveného advokáta nápravu soud odvolací.“ 34
Účastníku je možné za splnění určitých podmínek ustanovit v řízení advokáta ve smyslu
§ 30 o.s.ř. V takovém případě platí odměnu za zastupování a hotové výdaje advokáta stát.
Výše odměny ustanoveného advokáta se řídí advokátním tarifem, ustanovením o
mimosmluvní odměně. Je-li advokát plátcem daně, má nárok též na náhradu za daň
z přidané hodnoty (§ 137 odst. 1, 3 o.s.ř.).
„V obecné rovině tedy platí, že ustanovený advokát má právo na odměnu a náhradu
hotových výdajů ve výši určené podle advokátního tarifu. Jde o odměnu za práci, advokát
má legitimní očekávání, že tuto odměnu obdrží, a jde rovněž o zajištění právní pomoci a
přístupu ke spravedlnosti i osobám, jejichž sociální poměry jim neumožňují obstarat si
placenou právní pomoc. Na místo nemajetného účastníka zde tedy vstupuje stát, jenž
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ukládá advokátu povinnost poskytnout účastníku právní službu, je však povinen za tuto
službu zaplatit advokátu adekvátní odměnu a náhradu výdajů.“35
K nejednotnosti názorů týkajících se výše odměny ustanoveného advokáta (zvláště má-li
tato odměna být značně vysoká) se vyjádřil Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne
17.2.2015 následovně: „Vzhledem k uvedenému se soudy nezřídka dostávají do situace,
kdy je žalobci ve sporech o náhradu škody ustanoven advokát a při vyčíslení jeho odměny
za zastupování podle ustanovení § 140 odst. 2 o. s. ř. není zcela jasné, jaká odměna by
mu měla být přiznána. Vyjde-li soud (za použití advokátního tarifu) z výše odměny za
jeden úkon právní služby určené z tarifní hodnoty sporu ve výši žalobcem požadované
částky, dochází ke zjevně nepřiměřeným částkám odměny (v nyní posuzovaném případě
např. jde o částku přesahující sto tisíc korun za jeden úkon právní služby), které zjevně
neodpovídají povaze a složitosti sporu. Nejvyšší soud si je zároveň vědom judikatury
Ústavního soudu, podle které nelze v uvedených případech analogicky použít § 150 o. s.
ř. a odměnu ustanoveného advokáta moderovat … Zmíněná judikatura Ústavního soudu
stojí na tom, že musí být chráněno legitimní očekávání ustanoveného advokáta. Nejvyšší
soud se domnívá, že i z pohledu legitimního očekávání ustanovovaných advokátů bude
žádoucí, pokud se dosud roztříštěná rozhodovací praxe soudů při přiznávání odměn za
zastupování ve sporech o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci sjednotí a
za tarifní hodnotu těchto sporů bude považována částka určená podle ustanovení § 9 odst.
1 advokátního tarifu tam, kde nebude možno hodnotu věci nebo práva, které je předmětem
sporu, určit v penězích nebo vyjádřit bez nepřiměřených obtíží. …Nejvyšší soud nicméně
dodává, že v některých případech, kdy bude výše nároku na náhradu škody přesně
stanovena, a kdy bude žalobce ve sporu úspěšný, bude možno uvažovat o stanovení tarifní
hodnoty podle ustanovení § 8 odst. 1 advokátního tarifu, tzn. podle výše požadovaného
peněžitého plnění. Je tomu tak proto, že je-li žalobce ve sporu o náhradu škody úspěšný,
pak hodnotu sporu určit lze - jedná se o žalobci přiznanou částku.“36
Dle § 141 odst. 1 o.s.ř. lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník navrhl nebo který
nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu, uloží předseda senátu
tomuto účastníku, není-li osvobozen od soudních poplatků, aby před jeho provedením
složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný
35
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účastníkem provést, o tom musí být účastník poučen. Dle § 141 odst. 2 o.s.ř. náklady
důkazů, které nejsou kryty zálohou, jakož i hotové výdaje ustanoveného zástupce, který
není advokátem, a náklady spojené s tím, že účastník jedná ve své mateřštině nebo se
dorozumívá některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, platí
stát.
Ustanovení § 141 o.s.ř. stanoví, z jakých prostředků se platí náklady důkazů, jakož i
hotových výdajů ustanoveného zástupce a tlumočníka. Mezi náklady důkazů řadíme např.
náklady spojené s podáním znaleckého posudku. Ustanovení prvního odstavce ukládá
předsedovi senátu povinnost uložit účastníkovi složit zálohu ve výši předpokládané
k provedení důkazu. Tuto povinnost je možné uložit pouze tomu účastníku, který důkaz
navrhl, nebo v jehož zájmu je provedení takového důkazu. O povinnosti složit zálohu
rozhodne předseda senátu usnesením, a to vždy ve vztahu k jednotlivému důkazu. Proti
tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. n) o.s.ř.). V usnesení
předseda senátu určí na provedení jakého důkazu je záloha skládána, v jaké má být výši
a do kdy má být zaplacena. Výše zálohy není stanovena pevnou částkou, soud ji určí dle
svého uvážení. Složenou zálohu nelze použít k jinému účelu. Povinnost složit zálohu
nelze uložit účastníku, který je osvobozen od soudních poplatků. Nesloží-li účastník tuto
zálohu, nelze navrhovaný důkaz provést. Předseda senátu musí účastníka poučit o
důsledcích nesložení zálohy na provedení důkazu. Soud poté v konečném rozhodnutí ve
věci provede i vyúčtování záloh a případný přeplatek vrátí složiteli.
Institut složení zálohy na náklady důkazu slouží především k tomu, aby soud neprováděl
důkazy na své náklady a tyto náklady posléze na účastnících řízení složitě nevymáhal.
Dle § 141 odst. 2 o.s.ř. platí náklady důkazů, které nebyly kryty zálohou stát. Stát má
právo na náhradu takto vynaložených nákladů vůči účastníku, kterému byla rozhodnutím
ve věci uložena povinnost hradit náklady řízení (§ 148 odst. 1 o.s.ř.). Stát nemá právo
požadovat náhradu nákladů tlumočeného, případně nákladů vzniklých dorozumíváním
některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob (§ 18 o.s.ř.).
Soud nemusí uložit zaplacení zálohy na náklady důkazu žádnému z účastníků. V takovém
případě platí tyto náklady stát a soud se s nimi vypořádá až v konečném rozhodnutí, kdy
určí, kdo tyto náklady nahradí státu. Takto postupuje soud především v případech, kdy
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nepředpokládá vysoké náklady důkazu a vyzývání účastníků ke složení zálohy by jen
zbytečně prodlužovalo řízení ve věci.
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6.

NÁHRADA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Poté, co byly náklady v průběhu řízení zaplaceny, rozhodne o jejich úhradě soud, tj. kdo
a v jaké výši poskytne náhradu druhému účastníku, případně státu, za jeho vynaložené
náklady. Tato povinnost je povinností sankční. Výrok o náhradě nákladů řízení je součástí
každého soudního rozhodnutí, kterým se řízení ve věci končí. Judikatorní závěry
Ústavního soudu stanoví, že rozhodnutí o náhradě nákladů řízení má být zřejmým a
logickým ukončením celého soudního řízení. K náhradě nákladů řízení dochází mezi
účastníky, kteří mají v řízení postavení vzájemných odpůrců, typicky mezi žalobcem a
žalovaným.
„Právo úspěšné procesní strany vůči neúspěšné straně řízení na náhradu nákladů vychází
ze základního strukturního principu, který se v civilním sporném procesu uplatňuje, tj. ze
systému dvou stran v kontradiktorním postavení, v rámci něhož účastníci řízení vystupují
jako vzájemní oponenti uplatňující v řízení protichůdné zájmy. Úspěch jedné procesní
strany je tak zároveň neúspěchem jejího procesního odpůrce, přičemž každá strana se v
mezích daných občanským soudním řádem snaží pomocí přípustných prostředků docílit
vlastního vítězství a prohry protistrany. Je-li procesní strana úspěšná, měl by jí její
odpůrce nahradit náklady, které při tom účelně vynaložila, neboť by bylo v rozporu s
ochrannou funkcí civilního práva procesního, pokud by civilní proces neumožňoval
odstranit zmenšení majetkové sféry účastníka způsobené jenom tím, že byl nucen důvodně
hájit svá práva, do nichž někdo jiný zasahoval.“37

6.1.

ZÁSADA ÚSPĚCHU VE VĚCI

O náhradě nákladů řízení se v civilním sporném řízení rozhoduje převážně podle zásady
úspěchu ve věci. „Poprvé v písemné podobě tak, jak ji dnes známe, ji obsahoval tzv.
josefínský obecný soudní řád z 1.května 1781, vydaný pod č. 13 sb. z. s. Součástí nákladů
soudního sporu byla odměna advokáta (jak řečníka, tak i poručníka pře) od samého
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počátku.”38 Zásada úspěchu ve věci byla pak již v naší právní historii dále přejímána,
konkrétně v 19. století do císařských patentů č. 112/1895 ř. z., o příčině zavedení zákona
o soudním řízení v občanských právních rozepřích, a do zákona č. 113/1895 ř. z., o
soudním řízení v občanských rozepřích právních. V těchto dvou právních dokumentech
byla zásada úspěchu ve věci dále modifikována a doplněna, a to tak, že “důsledné
uplatnění principu rovnosti a snaha po vyrovnání mezi “útokem” žalobce a nutností čelit
útoku na straně žalovaného byla zohledněna ve prospěch žalovaného tím, že žalobce
musel žalovat u obecného soudu žalovaného a že žalobce automaticky nezískával nárok
na náhradu nákladů řízení a naopak byl povinen je uhradit druhé straně, pokud žalovaný
nezavdal podnět k řízení svým chováním. Pokud bylo zřejmé, že žaloba byla důvodná pro
chování žalovaného, soud náhradu nákladů řízení žalobci k jeho uplatněnému nároku
přiznával.”39
Zásada úspěchu ve věci je zásadou, která je v rámci otázky náhrady nákladů řízení
rozhodná. Ten, kdo měl ve věci úspěch má právo na to, aby mu neúspěšný účastník
nahradil náklady, které musel účelně použít k tomu, aby se domohl svého práva nebo aby
své ohrožené právo hájil.
Dle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu
nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve
věci úspěch neměl.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že účastník řízení, který ve věci neuspěl, ponese bez
náhrady nejen své náklady, které v průběhu řízení vynaložil, ale nahradí i veškeré účelně
vynaložené náklady úspěšné protistrany. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud
v rozhodnutí, kterým se řízení končí. Plným úspěchem ve věci se z procesního hlediska
rozumí, bylo-li žalobě v plném rozsahu vyhověno (žalobce měl plný úspěch ve věci) nebo
byla-li žaloba v plném rozsahu zamítnuta (plný úspěch ve věci měl žalovaný, který své
právo úspěšně bránil). Jedná-li se o žalobu s eventuálním petitem, rozumíme plným
úspěchem ve věci žalobce, vyhoví-li soud v plném rozsahu primárnímu petitu nebo
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některému z eventuálních petitů. Žalovaný má v případě žaloby s eventuálním petitem
plný úspěch ve věci, nevyhoví-li soud ani primárnímu, ani žádnému z eventuálních petitů.
Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2014 „povinnost k náhradě nákladů
řízení ve vztahu mezi účastníky je ve sporném řízení založena na principu odpovědnosti
za výsledek, kterým je úspěch (neúspěch) účastníka ve věci. Právo na náhradu nákladů
řízení má účastník, který měl ve věci plný úspěch, a odpovídající povinnost k zaplacení
této náhrady zatěžuje účastníka, který ve věci úspěch neměl.“ 40
Stojí-li na straně žalobce či žalovaného více účastníků, hradí společné náklady podle
poměru účastenství na věci a na řízení. Nelze-li poměr účastenství určit, hradí je rovným
dílem (stejná zásada platí i pro placení nákladů řízení - § 140 odst. 1 o.s.ř.)
Dle § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů
poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů
právo.
Toto ustanovení dopadá na situaci, kdy obě strany v řízení částečně uspěly a částečně
neuspěly. Výsledná částka náhrady nákladů řízení se vypočítá odečtením úspěchu
jednoho účastníka od úspěchu druhého (např. účastník 1 má úspěch ze 75%, účastník 2
z 25%, účastníku 1 bude tedy přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 50%). Byl-li úspěch
a neúspěch obou účastníků stejný, rozhodne soud, že žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení.
Dle § 142 odst. 3 o.s.ř. i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud
přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo
záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.
Nebyl-li účastník v řízení zcela úspěšný a zároveň závisela výše plnění na znaleckému
posudku nebo na úvaze soudu, může mu být přesto přiznána náhrada nákladů řízení v plné
výši. Výše plnění však nemůže být dopředu známa a je stanovena až znalcem na základě
odborného posouzení věci, případně až úvahou soudu. Účastník musí mít plný úspěch ve
věci co do základu, neúspěch se pak týká pouze výše plnění. Závisí-li rozhodnutí o výši
plnění na úvaze soudu, postupuje soud dle § 136 o.s.ř., který stanoví, že lze-li výši nároku
zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své

40

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 222/2014, ze dne 18.12.2014

61

úvahy (např. úvaha o výši imateriální újmy v případě nesprávného úředního postupu
z důvodu nepřiměřené délky soudního řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem).
Zásadou částečného úspěchu ve věci při rozhodování o náhradě nákladů řízení se zabýval
Nejvyšší soud ČR, který ve svém usnesení ze dne 26.2.2014 konstatoval: „Z citované
úpravy je zřejmé, že ustanovení § 142 odst. 3 o.s.ř. je výjimkou z obecné zásady úspěchu
ve věci uplatňované při rozhodování o náhradě nákladů řízení, resp. výjimkou ze zásady
částečného úspěchu ve věci, na které je založeno ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. Použití
této výjimky připadá do úvahy tehdy, závisí-li úspěch ve věci na znaleckém posudku či na
úvaze soudu o výši plnění. Úvahou soudu je míněn postup podle § 136 o.s.ř., který se
uplatní tam, kde je základ nároku dán, avšak jeho výši lze zjistit jen s nepoměrnými
obtížemi nebo vůbec. Stejně tak je míněna i závislost rozhodnutí na znaleckém posudku,
neboť závisí-li na znaleckém posudku rozhodnutí o základu nároku, nelze podle § 142
odst. 3 o.s.ř. postupovat a na místě je vždy aplikace § 142 odst. 2 o.s.ř. (srov. Drápal, L.,
Bureš, J., a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 977).“ 41
Odhadne-li žalobce ve svém podání výši peněžního nároku, protože tuto výši předem
nezná (nemůže ji ani přesně znát), a tento nárok je později změněn (snížen) znaleckým
posudkem, má i přes to žalobce nárok na plnou náhradu nákladů řízení. Je logické, že jeli výše plnění stanovena znaleckým posudkem až po podání žaloby a žalobce s touto nově
určenou výší plnění souhlasí a popřípadě vezme i žalobu zpět co do částky, která
převyšuje částku stanovenou znaleckým posudkem, nemůže být za toto právní jednání
sankcionován v podobě nepřiznání plné náhrady nákladů řízení. 42
Při přiznávání náhrady za zastoupení vychází soud z výše nároku uplatněného žalobou,
nikoli z výše nároku přiznaného rozhodnutím soudu, pokud ovšem žalobce nepožadoval
plnění zcela zjevně nepřiměřené. Přiznání náhrady nákladů je podmíněno zasláním
předžalobní upomínky dle § 142a o.s.ř. V judikatuře Nejvyššího soudu lze pozorovat jistý
posun v aplikaci tohoto ustanovení. Podle usnesení ze dne 19.2.2015, sp. zn. 29 Cdo
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2699/2013, ze dne 26.2.2014
CHALUPA, Luboš, JUDr. Náhrada nákladů sporného řízení v závislosti na znaleckém posudku o výši
plnění. Aplikace práva [online]. 2013, č. 4 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: www.aplikaceprava.cz
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4388/2013 absence výzvy podle § 142a o.s.ř. nebude zásadně důvodem, pro nepřiznání
náhrady nákladů řízení (blíže viz kapitola 4.2. Výzva k plnění).
Podle § 142 odst. 4 o.s.ř. v řízení zahájeném na návrh Nejvyššího státního zástupce nebo
státního zastupitelství podle zvláštních předpisů přizná soud žalovanému za podmínek
uvedených v odstavcích 1 až 3 náhradu těchto nákladů proti státu. To platí obdobně, byloli řízení zahájeno na návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
v případech a za podmínek uvedených v § 35a.
Náhradu nákladů řízení podle tohoto ustanovení nelze přiznat žalobci (Nejvyššímu
státnímu zástupci, státnímu zastupitelství nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových) ani v případě, že ve věci uspěje. Právo na náhradu nákladů řízení vůči státu
v případě úspěchu má pouze žalovaný.
Dle § 143 o.s.ř. má žalovaný, který neměl úspěch ve věci právo na náhradu nákladů řízení
proti žalobci, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení.
Dle tohoto ustanovení odpůrce, který v řízení podlehl nemusí hradit náklady zvítězivší
protistrany a má zároveň nárok na náhradu svých účelně vynaložených nákladů.
Základním předpokladem však je, že žalovaný svým chováním nezavdal příčinu k podání
žaloby. Toto ustanovení lze aplikovat pouze ve vztahu k žalovanému a pouze pro řízení
v prvním stupni.
Ustanovení § 143 o.s.ř. popírá pravidlo stanovené v § 142 o.s.ř., tj. pravidlo úspěchu ve
věci. Lze ho aplikovat v případech, kdy žalovaný úspěch ve věci neměl, žalobce se
domohl svého nároku, avšak žalovaný svým chováním nedal příčinu k podání návrhu
žalobce. Úspěšnému žalobci lze tudíž uložit, aby neúspěšnému žalovanému nahradil jeho
náklady řízení. Jedná se např. o případy, kdy žalovaný neporušil svou povinnosti nebo
kdy byl žalovaný ochoten uzavřít smír, avšak k tomu nedošlo pro neochotu žalobce.
„Poměřovat úspěch či neúspěch ve věci nelze ovšem jen tím, jak bylo o konkrétním návrhu
rozhodnuto, ale je třeba jej posuzovat v širších souvislostech. Stěžovatelova obrana v
podobě vzájemného návrhu a následné rozhodnutí o nákladech řízení mělo být posouzeno
podle ustanovení § 143 o. s. ř., protože stěžovatel svým chováním nezavdal příčinu k
podání žaloby na vyklizení a jeho postup byl vynucen jednáním žalobce.“ 43
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Dle § 145 o.s.ř. účastníku, jemuž soud přizná náhradu nákladů řízení, přizná i náhradu
nákladů předběžného opatření a zajištění důkazů, zajištění důkazů a zajištění předmětu
důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.
Toto ustanovení se týká případů, kdy bylo nařízeno předběžné opatření (§ 102 o.s.ř. a §
74 a násl. o.s.ř.) nebo byl zajištěn důkaz dle § 78 a násl. o.s.ř. a účastníkům v této
souvislosti vznikly náklady řízení. Soud nerozhoduje o náhradě nákladů při nařízení
předběžného opatření, popř. při zajištění důkazu, ale až v konečném rozhodnutí ve věci
samé. Výjimkou tohoto ustanovení, a tudíž i situace, kdy soud o nákladech řízení
nerozhoduje až v konečném rozhodnutí, je situace, kdy předběžné opatření zaniklo
z důvodu předvídaného v § 77 odst. 1 písm. a) o.s.ř., za předpokladu, že navrhovatel
nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení, nebo
z důvodu předvídaného v § 77 odst. 1 písm. d) o.s.ř., když uplynula určená doba, po
kterou mělo trvat, nebo z důvodu předvídaného v § 77 odst. 2 o.s.ř., pokud předběžné
opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Pokud
účastník, který podal návrh na předběžné opatření s tímto návrhem neuspěje a soud
předběžné opatření nenařídí, rozhodne zároveň o nákladech řízení.
Náhradu nákladů řízení za předběžné opatření a zajištění důkazů soud přizná tomu
účastníku, kterému přizná náhradu nákladů řízení. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze
dne 28.11.2014: „Vzniknou-li účastníku řízení, v jehož rámci bylo nařízeno (podle § 102
o. s. ř.) předběžné opatření (které následně zaniklo či bylo zrušeno z jiného důvodu než
proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo
uspokojeno), náklady řízení v souvislosti s obranou proti nařízenému předběžnému
opatření, může se jejich náhrady domáhat toliko postupem podle § 145 o. s. ř.“44

6.1.1. NÁHRADA ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ
Dle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu
nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve
věci úspěch neměl.

44

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3403/2012, ze dne 28.11.2014

64

Náklady vynaložené na uplatňování či bránění práva musí být vynaloženy účelně.
Důležitý je zde právě pojem „účelně vynaložené náklady“. Účastník nemá právo na
náhradu všech vynaložených nákladů, nýbrž jen těch účelně vynaložených. Pojem
„účelný“ je v § 142 odst. 1 o.s.ř. použit jako pojistka proti automatickému hrazení
nákladů, které účastník vynaložil nadbytečně.
K účelným nákladům Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 20.2.2001 judikoval:
„Opodstatněnost ústavní stížnosti je však nutno spatřovat v nepřiznání zákonem (§ 142
odst. 1 o.s.ř.) stanoveného práva na náhradu účelně vynaložených nákladů pro účastníka,
který měl v řízení plný úspěch, a to v takovém rozsahu, jaký zákon předpokládá, a to na
základě kritéria, které stojí mimo zákon. Nelze v daném případě náklady zastoupení
považovat za vynaložené neúčelně, když ze spisu je patrné, že jednání nebylo vyvoláno
stěžovatelkou, její zástupce se řádně dostavoval ke všem svolaným jednáním a v řízení z
jeho činnosti, resp. nečinnosti, nevznikaly žádné průtahy ani neúčelně realizované úkony
soudu, a v celkovém výsledku měla stěžovatelka v řízení plný úspěch.“45
Za neúčelné náklady řízení jsou obecně považovány např. náklady, které účastník vydal
za právní zastoupení v bagatelních a opakujících se věcech, majících spíše administrativní
než právní povahu, konkrétně např. náklady společností, které se zabývají vymáháním
pohledávek a podávají každý den několik shodných žalob, ve kterých se mění pouze
identifikace žalovaného a dlužné částky. Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 4.6.2011
judikoval: „Ústavní soud neshledal, že by v této věci došlo k jakémukoli porušení
obecného, natožpak ústavně zaručeného základního práva. Naopak celkový postup
stěžovatele v řízení před obecnými soudy, a zejména pak argumentace v ústavní stížnosti
(podané navíc ve zcela bagatelní věci), svědčí o jeho bezohlednosti, která již nemá nic
společného s řádným uplatňováním práva zákonnými prostředky. Jedná se v podstatě o
parazitování na drobných pohledávkách vůči občanům, které jsou uměle "nafukovány"
do nesmyslné výše, za účelem zajištění snadného výdělku. Takovýto postup tedy právem
nebyl, ve zkoumané věci, ze strany obecných soudů tolerován.“ 46
Tato situace byla však podstatně změněna zrušením tzv. paušální vyhlášky a návratem
s advokátnímu tarifu. Na fakt, že jsou drobné pohledávky vymáhány právě kvůli vysokým
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nákladům řízení, reagoval zákonodárce také novelou advokátního tarifu č. 120/2014 Sb.,
ve které upravil výši náhrady nákladů řízení u tzv. formulářových žalob (§ 14b AT).
Náklady za právní zastoupení (i v bagatelních sporech) jsou proto nyní považovány za
náklady vynaložené účelně.
Jako účelně vynaložený náklad se mimo jiné považuje i odměna za zastoupení
advokátem, a to i v případě, kdy jde o záležitost velmi jednoduchou. Účastníku nelze
odepřít možnost nechat se v řízení zastoupit advokátem. Za neúčelné lze v tomto případě
považovat pouze jednotlivé úkony, např. vyjadřuje-li se advokát opakovaně v otázce, ve
které si jeho vyjádření soud nevyžádal.
Nejednotnost judikatury v otázce účelnosti nákladů dokazuje nález Ústavního soudu ze
dne 2.10.2013. Ústavní soud vyhodnotil jako neúčelně vynaložené náklady na cestovné
advokáta ve výši 66.544,- Kč, kdy spor se týkal bytu nacházejícího se v Ostravě, všechna
jednání (prvostupňová i odvolací) se konala v Ostravě a vedlejší účastnice si zvolila ke
svému zastupování advokáta z opačného konce republiky. Ústavní soud konstatoval, že:
„Podle čl. 37 odst. 2 Listiny má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými
státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Svobodu volby advokáta,
plynoucí z takto vymezeného základního práva na právní pomoc, ovšem nelze vnímat jako
zcela bezbřehou. …Každopádně prostředky vynaložené vedlejší účastnicí na přesun
advokáta přes celou republiku v situaci, kdy jen v Ostravě působí desítky advokátů, které
mohla oslovit, nebyly potřebnými k účelnému bránění jejích práv, jak to má na mysli §
142 odst. 1. o.s.ř. Měla proto tento náklad nést ze svého.“47
Tento názor Ústavního soudu však odporuje pravidlu, že účastník řízení má právo vybrat
si právního zástupce dle svého uvážení, především zástupce, kterému důvěřuje a který
bude nejlépe hájit jeho zájmy, ač nemá advokát sídlo v obvodu soudu, kde se řízení vede.
Je proto třeba každou věc posuzovat jednotlivě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem
případu.
K účelnosti nákladů řízení konstatoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne
18.12.2014 následující: „Úspěšný účastník ovšem nemá právo na náhradu jakýchkoliv
nákladů, které mu v řízení vznikly, nýbrž jen těch, které byly potřebné k účelnému
uplatňování nebo bránění práva. Za této podmínky má právo též na náhradu nákladů
47
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vzniklých mu v souvislosti s účastí (jeho samého nebo jeho zástupce) u jednání nařízeného
soudem k projednání věci samé (§ 115 odst. 1 o. s. ř.) a – bylo-li jednání odročeno – u
všech dalších jednání (§ 119 odst. 1 a 2 o. s. ř.). To platí i v případě jednání, která byla
znovu nařízena (odročena) poté, co byl na základě podaného opravného prostředku
(popřípadě na základě ústavní stížnosti) zrušen předchozí rozsudek soudu pro vady řízení,
neboť účastník má právo zúčastnit se (sám nebo prostřednictvím svého zástupce) všech
nařízených (odročených) jednání a soud je povinen – jak vyplývá z ustanovení § 115 odst.
1 a § 119 odst. 2 o. s. ř. – jej k nim předvolat. Účelnost nákladů vynaložených účastníkem
v souvislosti s jeho účastí (účastí jeho zástupce) u jednání nelze zaměňovat s účelností
samotných jednání, na kterou účastník – na rozdíl od účelnosti svých nákladů – nemá
vliv. Úspěšný účastník má proto právo na náhradu nákladů spojených s jeho účastí (účastí
jeho zástupce) u jednání bez ohledu na jejich celkový počet a bez ohledu na to, že by se
některá z nich nemusela uskutečnit, kdyby nedošlo k vadám řízení, pro které byl zrušen
předchozí rozsudek soudu.“ 48
Pod pojem účelně vynaložené náklady nelze zařadit ani náklady za zastoupení advokátem
v případě, kdy tento advokát zastupuje stát, statutární město, či veřejnou instituci
hospodařící s veřejnými prostředky a předmětem sporu je právní problematika běžná,
nekomplikovaná, která nevyžaduje speciální znalost práva. Ústavní soud se touto
problematikou zabýval již opakovaně. V těchto případech, odkazuje převážně na
skutečnost, že výše jmenovaní účastníci jsou vybaveni organizačními složkami nebo
zaměstnanci s vysokoškolským právním vzděláním, placenými ze státního rozpočtu, kteří
by měli být schopni tyto účastníky v řízení zastoupit. Jako příklad lze uvést nález
Ústavního soudu ze dne 20.2.2014, který se týká náhrady nákladů právního zastoupení
státu. „…tam, kde je k hájení svých zájmů stát vybaven příslušnými organizačními
složkami finančně i personálně zajištěnými ze státního rozpočtu, není důvod, aby výkon
svých práv a povinností v této oblasti byl přenášen na soukromý subjekt, jímž je advokát,
a pokud tak přesto učiní, pak není důvod pro uznání takto mu vzniklých nákladů jako
účelně vynaložených. Zastoupení státu advokátem lze tudíž akceptovat jen jako výjimku
z pravidla, kterou je nutno vykládat přísně restriktivním způsobem. Lze připustit, že při
aplikaci uvedené zásady je třeba vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu,
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když si lze jistě představit, že předmětem sporu, jehož účastníkem je stát může být i právní
problematika, která přímo nesouvisí s oblastí zajišťovanou konkrétním státním orgánem,
případně se jedná o právní problematiku velmi specializovanou, obtížnou, dosud
neřešenou, nebo problematiku s mezinárodním prvkem, vyžadující znalosti cizího práva,
jazykové znalosti apod. V takových případech je však povinností soudu, který o náhradě
nákladů rozhoduje, specifické okolnosti případu řádně označit a odůvodnit.“ 49
Ke stejnému názoru se přiklonil Ústavní soud např. ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 2310/13,
ze dne 13.3.2014 nebo sp.zn. II.ÚS 376/12, ze dne 14.3.2013, které se týkaly náhrady
nákladů právního zastoupení statutárního města a dále v nálezu ze dne 16.12.2014, kdy
ve věci náhrady nákladů řízení při zastoupení Všeobecné zdravotní pojišťovny
advokátem judikoval: „Všeobecná zdravotní pojišťovna sice vystupuje v právních
vztazích svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto
vztahů vzniklých, nicméně se nejedná o právnickou osobu soukromého práva. Krom
hospodaření s vlastním majetkem nakládá též s majetkem svěřeným jí na základě zákona
z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se tak o veřejnou instituci hospodařící s
veřejnými prostředky plnící převážně veřejný účel. Za situace, kdy VZP má v rámci své
organizační struktury vytvořenu pozici náměstkyně ředitele pro právo a legislativu, je
nepochybné, že zde působí též odbor právní, jehož zaměstnance nelze považovat v oboru
právo za laiky a měli by tudíž být schopni v oboru své činnosti zastoupit VZP v řízení před
soudem. V projednávaném případě byl předmětem sporu rozsah úhrad za poskytnutou
zdravotní péči, tedy oblast, v níž musí mít zaměstnanci právního oddělení VZP
nepochybně větší erudici, než advokát s generální praxí. Měla by to být právě VZP, která
zaměstnává specialisty věnující se dlouhodobě problematice výpočtu úhrad a sledující též
související judikaturu. Za tohoto stavu věci považuje Ústavní soud přiznání úhrady
nákladů na právní zastoupení VZP advokátem za neúčelné.“ 50
Nejednotnost názorů týkajících se přiznávání náhrady nákladů řízení subjektům, které
hospodaří s veřejnými prostředky nebo jsou státem podporovány ve své činnosti, shrnul
Ústavní soud v nálezu ze dne 30.9.2014, který se týkal náhrady nákladů při zastoupení
České televize advokátem. „V souzené věci Okresní soud v Olomouci žalobci nepřiznal
náhradu nákladů právního zastoupení, když dovodil neúčelnost těchto nákladů žalobce s
49
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Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1011/12, ze dne 20.2.2014
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odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3344/12, resp. usnesení sp. zn. II. ÚS
2104/12. Odvolací soud však po posouzení věci dospěl k závěru, že náklady na právní
zastoupení jsou náklady účelnými. Krajský soud uvedl, že je mu známo rozhodnutí
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3344/12, v němž se Ústavní soud neztotožnil s postupem
krajského soudu, který přiznal České televizi náhradu nákladů řízení. Proti tomuto
rozhodnutí však stojí usnesení Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1588/12, v němž
Ústavní soud dospěl k tomu, že Česká televize má právo na náhradu nákladů řízení, když
konstatuje, že nelze aplikovat nález Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 195/2011, neboť
Česká televize je sice veřejnoprávní instituce, nicméně nejde o subjekt hospodařící s
majetkem státu, nýbrž s majetkem svým, na státu a státním rozpočtu je Česká televize
nezávislá, je financována prostřednictvím televizních poplatků vybíraných na základě
zákona a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti. Je tedy tak jejím ekonomickým kalkulem,
uvážením a rizikem, zda bude k vymáhání pohledávek angažovat externí odborníky či
využije vlastní pracovníky. Odvolací soud poukázal na to, že Ústavní soud rovněž ve svém
dalším usnesení sp. zn. II. ÚS 2104/12 konstatuje, že Česká televize není orgánem veřejné
moci, respektive netěší se postavení "státního orgánu" a nelze dospět k závěru o tom, že
jednání advokáta při zastupování před soudem ve věci vymáhání televizních poplatků
ztělesňuje neúčelný náklad, který by soudy bez dalšího neměly České televizi přiznávat,
přičemž je třeba vycházet z konkrétních okolností případu.“ 51
Lze proto uzavřít, že účelně vynaložené náklady jsou pouze ty náklady, které účastník
řízení vynaložil, aby mohl úspěšně hájit svá porušená nebo ohrožená práva v soudním
řízení.

6.2.

ZÁSADA ZAVINĚNÍ

Smyslem této zásady je uložit rozhodnutím soudu povinnost hradit náklady tomu
účastníku, který zavinil, že tyto náklady v průběhu řízení vznikly, ač by se tak za
normálních okolností nestalo. Dle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil,
že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování
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Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1727/14, ze dne 30.9.2014

69

žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen
hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).
„Obecně platí, že náhradu nákladů sporného řízení ovládá zásada úspěchu ve věci, která
je doplněna zásadou zavinění. Smyslem využití zásady zavinění je sankční náhrada
nákladů řízení, které by při jeho řádném průběhu nevznikly, uložená rozhodnutím soudu
tomu, kdo jejich vznik zavinil, nebo jemuž se přihodila náhoda, která je vyvolala (viz §
146 odst. 2, § 147 a § 148 odst. 2 o. s. ř.). K tomu Ústavní soud dodává, že v takových
případech nelze interpretovat použitý termín "zavinění" v doslovném jazykovém smyslu
(tak činí stěžovatel v ústavní stížnosti), ale ve vztahu příčinné souvislosti, v němž příčinou
je chování účastníka řízení (tedy i jeho projev vůle spočívající ve zpětvzetí návrhu),
eventuálně též náhoda, a důsledkem je vznik nákladů druhého (dalšího) účastníka.“52
K otázce zavinění je třeba přistupovat z procesního nikoli hmotněprávního hlediska,
protože u nároku na náhradu nákladů řízení jde o nárok vyplývající z procesního, nikoliv
hmotného práva. Žalobce např. zavinil zastavení řízení, vzal-li žalobu zpět (nejedná-li se
o případ předvídaný v druhé větě ustanovení), podal-li návrh na zahájení řízení ve věci,
o níž bylo již pravomocně rozhodnuto, nebo podal návrh proti někomu, kdo nemá
způsobilost být účastníkem řízení a je proto povinen nahradit náklady řízení žalovanému.
Zpětvzetí žaloby by proto vždy mělo obsahovat důvod tohoto zpětvzetí. Omezí-li se
žalobce pouze na konstatování, že bere žalobu v plném rozsahu zpět, zastaví soud řízení
a rozhodne tak, že žalobce nahradí náklady řízení žalovanému.
Druhá věta ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. se vztahuje na případy, kdy byla žaloba podána
důvodně a byla vzata zpět pro chování žalovaného, když žalovaný svůj závazek po podání
žaloby splnil. Má-li být zastavení řízení přičítáno k tíži žalovaného, musí jít o procesní
situaci, kdy se žalovaný zachoval podle žalobcova žalobního petitu a např. uhradil po
podání žaloby požadovanou dlužnou částku. Svým pozdějším chováním splnil žalovaný
požadavek žalobce, aniž o věci meritorně rozhodl soud. Žalovaný tudíž zavinil, že řízení
bylo zastaveno a musí nést účelně vynaložené náklady řízení, které vznikly protistraně
v souvislosti s podáním žaloby. I v takovém případě je třeba věc posuzovat z procesního
hlediska.
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Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 563/01, ze dne 1.4.2003
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Nejvyšší soud k § 146 odst. 2 o.s.ř. ve svém usnesení ze dne 1.4.2014 judikoval: „Uvedené
zavinění prezentované v § 146 odst. 2 o. s. ř. je však třeba posuzovat výlučně z procesního
hlediska, ne podle hmotného práva, protože pak by byl soud nucen po zastavení řízení
zkoumat důvodnost nároku ve věci samé. Druhá věta pak dopadá na případy, kdy žaloba
byla podána důvodně a byla vzata zpět v důsledku chování žalovaného, typicky tedy v
případech, kdy žalovaný po podání žaloby nárok žalobce uspokojil. Pak je ovšem na místě
uložit žalovanému povinnost k náhradě nákladů řízení vzniklých žalobci.” 53
Podle § 146 odst. 3 o.s.ř. odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je
žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady.
Soud žalobu usnesením odmítne, nesplňuje-li tato žaloba náležitosti stanovené zákonem
(§ 42 a § 79 o.s.ř.). Předtím soud účastníka vyzve a poučí, aby vady podání odstranil.Tuto
výzvu doručí soud pouze tomu účastníku, který vadný návrh podal. Druhou stranu soud
o podaném návrhu nespraví právě z důvodu, aby jí zbytečně nevznikaly náklady.
Neodstraní-li účastník i přes poučení soudu vady podání, soud usnesením podání odmítne
a rozhodne tak, že žalobce je povinen nahradit mezitím vzniklé náklady ostatním
účastníkům řízení. Vzniknou-li protistraně v takové situaci náklady řízení, poukazuje tato
skutečnost na vadný postup soudu, který i přes vady žaloby připustil, aby byla tato žaloba
doručena protistraně a ta se k ní vyjádřila.
Soud může uložit účastníku nebo jeho zástupci, aby hradili náklady řízení, které by jinak
nebyly vznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly
náhodou, která se jim přihodila (§ 147 odst. 1 o.s.ř.). Soud může uložit svědkům,
fyzickým osobám uvedeným v § 126a, znalcům, tlumočníkům nebo těm, kteří při
dokazování měli nějakou povinnost, jestliže zavinili náklady řízení, které by jinak nebyly
vznikly, aby je nahradili účastníkům (§ 147 odst. 2 o.s.ř.).
Ustanovení § 147 o.s.ř. se zabývá oddělenými náklady řízení, tedy tzv. separací nákladů.
Tyto náklady nejsou zahrnuty mezi celkové náklady řízení. Zaviněním se rozumí porušení
procesní povinnosti. Typicky se jedná o situaci, kdy je svědek nebo účastník řádně
předvolán k jednání a bez omluvy se nedostaví nebo když účastník navrhne provedení
důkazu listinou, která by měla prokázat skutečnosti významné pro rozhodnutí, tuto listinu
však nemá u sebe a soud proto jednání za účelem provedení navrženého důkazu odročí.
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Ostatním účastníkům tak vzniknou náklady např. právního zastoupení, hotové výlohy, za
cestovné, vynaložené na dostavení se k jednání atd. Tyto náklady vznikly zbytečně,
protože jednání bylo zmařeno. Zákon stanoví, že soud tyto náklady uložit „může“, je tedy
žádoucí, aby na tuto skutečnost účastníci, kterým tyto náklady vznikly, soud upozornili.
Náhrada nákladů za zavinění je také jistým prostředkem proti prodlužování řízení, kdy
účastník opakovaně navrhuje důkazy, které mohl navrhnout již v předchozím jednání a
soud je tudíž nucen jednání odročovat. V takovém případě je žádoucí, aby soud přistoupil
k rozhodnutí ve smyslu § 147 o.s.ř., přičemž prevencí takového postupu může být
koncentrace řízení (§ 118b o.s.ř.).
Náhrady nákladů za zavinění se nemůže domáhat účastník řízení proti svému zástupci,
protože jejich vztah se řídí smlouvou o zastupování.
Za náhodu, která se účastníkům přihodila, lze považovat např. úraz či nemoc. Na rozdíl
od osob vyjmenovaných v § 147 odst. 1 o.s.ř., osobám vyjmenovaným v § 147 odst. 2
o.s.ř. nelze uložit povinnost hradit ty náklady, které vznikly náhodou. Soud jim může tuto
povinnost uložit pouze za zavinění.
Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 29.8.2002 dovodil: „… že je-li žaloba nebo jiný
návrh na zahájení řízení (zde dovolání jako „návrh na zahájení dovolacího řízení“)
podepsána pouze tvrzeným zástupcem účastníka (zde žalobce) na základě plné moci, který
ani přes opatření soudu dle § 104 odst. 2, věty první, o. s. ř. toto zastoupení nedoložil,
soud řízení dle § 104 odst. 2 věty třetí, o. s. ř. zastaví. Je tomu tak proto, že bez průkazu
zastoupení nelze připustit, aby údajný zmocněnec vykonával v řízení práva osoby, která
(dovedeno do důsledku) ani nemusí vědět, že někdo zneužil jejího jména. Jinak řečeno,
soud zastaví řízení proto, že není prokázáno, že ten, jehož jménem údajný zmocněnec
jednal, žalobu vůbec podal. O takovou situaci jde (v dovolacím řízení) i v této věci. Za
tohoto stavu pak procesní zavinění ohledně nákladů, jež v dovolacím řízení vynaložil (tím,
že se k dovolání vyjádřil) žalovaný, nelze přičítat (dle ustanovení § 243b odst. 4, § 224
odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. – per analogiam) údajnému dovolateli (žalobci),
nýbrž tomu, kdo ve věci jednal (podal dovolání) bez řádného zmocnění. V takovém
případě může soud (podle § 147 odst. 1 o. s. ř.) uložit i (údajnému) zástupci účastníka,
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aby hradil náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým
zaviněním.“54
V usnesení ze dne 31.8.1999 Nejvyšší soud ČR judikoval: „Maří-li odvolatel řádný
průběh odvolacího řízení tím, že odvolání řádně nedoplní (ač je zastoupen advokátkou,
jež by o požadavcích kladených na obsah odvolání měla být informována), lze takový
postup - vzniknou-li v jeho důsledku ostatním účastníkům zvýšené náklady (např. tím, že
odvolací argumenty přednese odvolatel ústně až u odvolacího jednání, které bude
následně odročeno proto, aby druhá strana sporu měla možnost na odvolací námitky v
přiměřeném časovém rámci reagovat) - postihnout rozhodnutím ve smyslu § 147 odst. 1
o.s.ř., nikoli zastavením odvolacího řízení.”55
O separovaných nákladech rozhodne soud samostatně v průběhu řízení, nejlépe ihned
poté, kdy tyto náklady vznikly. Separované náklady nelze tudíž zahrnout mezi ostatní
náklady řízení. Rozhoduje-li soud i o těchto nákladech až v konečném rozhodnutí, je
žádoucí (zejména pro přehlednost a oddělení separovaných nákladů), aby těmto
nákladům věnoval samostatný výrok.

6.3.

PLATEBNÍ

MÍSTO

NÁKLADŮ

ŘÍZENÍ

PŘI

ZASTOUPENÍ

ÚČASTNÍKA

Dle § 149 odst. 1 o.s.ř. zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada
nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji
advokátu.
Dle § 149 odst. 3 ustanovení odstavce 1 platí obdobně, zastupoval-li účastníka notář v
rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy nebo patentový zástupce v
rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.
„Z citovaného ustanovení vyplývá, že v případě, zastupoval-li účastníka řízení advokát a
je-li proto povinný povinen zaplatit přisouzenou náhradu nákladů řízení advokátu, je
věřitelem povinného účastník řízení. Výrok rozhodnutí soudu o tom, že náhrada nákladů
řízení má být zaplacena advokátu (k jeho rukám), pak představuje určení platebního
54
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místa; nic se jím nemění na tom, že advokát není věcně legitimován k náhradě nákladů
řízení a že tento nárok nemůže vlastním jménem vymáhat cestou výkonu rozhodnutí, neboť
nositelem přisouzeného práva je vždy jím zastupovaný účastník řízení.” 56
Toto ustanovení upravuje platební místo v případě, že účastníka (vedlejšího účastníka),
který má právo na náhradu nákladů řízení, zastupoval jím zvolený advokát, notář či
patentový zástupce v rozsahu svého oprávnění. Soud ve svém rozhodnutí protistraně
uloží, aby náklady řízení ve stanovené lhůtě uhradila k rukám právního zástupce
účastníka, kterému přísluší náhrada nákladů řízení. K rukám právního zástupce se hradí
veškeré náklady řízení, ne jen odměna na zastoupení.
Rozhodnutí soudu o tom, že se náklady řízení mají hradit k rukám právního zástupce,
neznamená, že právní zástupce je věcně legitimován k náhradě nákladů řízení a má tudíž
právo se do výroku o nákladech řízení svým jménem odvolat, či tyto náklady svým
jménem vymáhat prostřednictvím exekuce. Ustanovením § 149 odst. 1 o.s.ř. je určeno
pouze platební místo, nikoli subjektivní právo právního zástupce. Právo odvolat se do
nákladů řízení či vymáhat náklady řízení má pouze zastoupený účastník. Právní zástupce,
který obdrží od protistrany náhradu nákladů řízení má povinnost ji zúčtovat
zastoupenému účastníkovi, svému klientovi.
„…účet zmocněnce oprávněné, na který je podle podkladového rozhodnutí povinná
povinna zaplatit náhradu nákladů řízení, je pouhým platebním místem pro dobrovolné
splnění povinnosti (§ 149 odst. 1 o.s.ř.), aniž by zavazoval oprávněnou požadovat
návrhem na nařízení exekuce plnění jen do tohoto místa a aniž by pro soud zakládal
povinnost přezkoumávat, zda platební místo, na které oprávněná požaduje plnění,
souhlasí s platebním místem uvedeným ve vykonávaném rozhodnutí…“57
Byl-li účastník v průběhu řízení zastoupen více právními zástupci, rozhodne soud o tom,
že náklady řízení budou hrazeny k rukám posledního z nich (ve výroku rozhodnutí: „k
rukám právního zástupce žalobce nebo žalovaného“). Ten poté vyúčtuje náhradu nákladů
dalším zúčastněným zástupcům. Pokud účastník ke konci řízení již zastoupen nebyl, hradí
se náklady řízení přímo k rukám účastníka.
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Dle § 149 odst. 2 o.s.ř. zastupoval-li ustanovený advokát účastníka, jemuž byla
přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů,
povinen zaplatit státu náhradu hotových výdajů advokáta a odměnu za zastupování.
„Požadavek ustanovení § 149 odst. 2 o.s.ř. o tom, že ten, jemuž byla uložena náhrada
těchto nákladů, je povinen zaplatit státu náhradu hotových výdajů advokáta a odměnu za
zastupování, se při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi účastníky projeví v tom,
že soud sice náhradu nákladů řízení (včetně náhrady hotových výdajů advokáta a odměny
za zastupování) přizná zastupovanému účastníku, avšak povinnost k jejich zaplacení
stanoví ve prospěch ("k rukám") státu; nezaplatí-li povinný náhradu nákladů řízení státu
dobrovolně, může se stát domáhat (vlastním jménem) jejich zaplacení cestou výkonu
rozhodnutí (exekuce).“58
Ustanovení § 149 odst. 2 o.s.ř. upravuje platební místo v případě, že účastníka (vedlejšího
účastníka), který má právo na náhradu nákladů řízení, zatupoval ustanovený advokát dle
§ 30 o.s.ř. Ustanovený advokát má vůči státu nárok na odměnu za poskytnuté služby. U
ustanoveného advokáta nehraje roli úspěch či neúspěch ve věci, jeho odměna musí být
zaplacena vždy. Náklady advokáta ustanoveného dle § 30 o.s.ř. platí stát. Právo na
náhradu nákladů vynaložených na odměnu ustanoveného advokáta, jeho hotové výdaje a
případně i DPH, má vůči protistraně stát. Rozdíl oproti ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř.
spočívá v tom, že stát může takto přiznanou náhradu nákladů řízení exekučně vymáhat
sám.

Do konce roku 2013 bylo součástí o.s.ř. i ustanovení § 144, dle kterého účastníci nemají
právo na náhradu nákladů řízení o rozvod nebo neplatnost manželství anebo určení, zda
tu manželství je či není, anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství. Soud
však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti
případu nebo poměry účastníků.
Jednalo se o speciální úpravu náhrady nákladů řízení u vyjmenovaných řízení. Účastníci
takových řízení právo na náhradu nákladů řízení dle § 144 o.s.ř. neměli. Zákon však
připouštěl, aby za určitých okolností soud tuto náhradu nákladů přiznal.
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Všechna řízení ve věcech manželských a partnerských, stejně jako tzv. nesporná řízení,
byla však z o.s.ř. vyčleněna do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále je „ZŘS“) obsahuje taxativní výčet všech
nesporných a jiných zvláštních řízení (§ 2 ZŘS). Občanský soudní řád se pro tato
„vyčleněná“ řízení použije již pouze subsidiárně (§ 1 odst. 2 ZŘS).

6.4.

NÁHRADA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

SKONČÍ-LI ŘÍZENÍ SMÍREM NEBO

BYLO-LI ŘÍZENÍ ZASTAVENO

Dle § 146 odst. 1 o.s.ř. (ve znění platném od 1.1.2014) nemá žádný účastník právo na
náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení
a) skončilo smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného;
b) bylo zastaveno.
V případě použití tohoto ustanovení neplatí zásada úspěchu ve věci a účastníci řízení
nemají nárok na náhradu nákladů řízení. Výsledek řízení v těchto případech není
podstatný.
Skončilo-li řízení smírem, mohou se účastníci při formulaci smíru dohodnout mimo jiné
i o nákladech řízení. Soud v takovém případě schválí jejich dohodu (smír). Nedohodnouli se účastníci při formulaci smíru o nákladech řízení, soud schválí svým usnesením smír
a rozhodne tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Bylo-li řízení zastaveno, je při rozhodování o náhradě nákladů řízení nutné vyřešit otázku,
který účastník zastavení řízení zavinil. Řízení je nejčastěji zastavováno pro zpětvzetí
žaloby nebo pro nesplnění podmínek řízení. Bylo-li řízení zastaveno např. v důsledku
nezaplacení soudního poplatku i přes výzvu soudu k zaplacení, soud rozhodne dle § 146
odst. 1 písm. b) o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Otázkou zůstává rozhodnutí soudu pro případ, že žalovanému v mezidobí náklady řízení
přesto vzniknou (např. podáním vyjádření ve věci právním zástupcem) k žádosti soudu,
učiněné, aniž by došlo k zaplacení soudního poplatku ze žaloby. Východiskem může být
postup žalovaného podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
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výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění
pozdějších předpisů.
„Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5
věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř., § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (pozn.
v platné právní úpravě se jedná o § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.), neboť žalovaná, která z
procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno,
nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobcům v souvislosti s dovolacím řízením
žádné prokazatelné náklady podle obsahu spisu nevznikly.“59
Bylo-li řízení zastaveno vinou některého z účastníků, pak je namístě rozhodnout dle §
146 odst. 2 o.s.ř. Bylo-li však řízení zastaveno ze zákonem stanoveného důvodu, např.
jeden z účastníků zemřel, rozhodne soud o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků
nemá nárok na náhradu nákladů řízení (§ 146 odst.1 o.s.ř.).
V obou případech může soud uložit účastníkům povinnost k náhradě nákladů, které
vznikly v průběhu řízení státu.

6.5.

NÁHRADA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ STÁTU

Stát má podle výsledku řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které
platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 148 odst.
1 o.s.ř.).
Jedná se o náklady, které stát vynaložil v průběhu řízení v souvislosti s uplatňováním práv
účastníků. Soud rozhodne ve sporném řízení o těchto nákladech podle výsledku řízení.
Účastníku, kterému byla uložena povinnost nahradit náklady řízení protistraně, může být
uložena i povinnost nahradit náklady řízení státu. Náhradu nákladů řízení hradí státu i oba
účastníci poměrně dle míry úspěchu ve věci.
„… znění § 148 o. s. ř., podle něhož má stát proti účastníkům řízení právo na náhradu
nákladů řízení, které platil, podle výsledků řízení; je vyloučeno, aby soud zavázal zcela
úspěšného účastníka sporu zaplatit státu, byť i jen zčásti, náklady řízení státem
vynaložené. Pakliže měl odvolací soud za to, že by nebylo spravedlivé zavázat
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 643/2006, ze dne 25.5.2006
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podlehnuvšího žalobce k úplné náhradě státem zálohovaných nákladů řízení, nic mu
nebránilo, aby státu tyto náklady nepřiznal při aplikaci § 150 o. s. ř.“60
Náhradu nákladů řízení státu nelze přiznat proti účastníku, který splňuje podmínky pro
osvobození od soudních poplatků. O osvobození od soudních poplatků tudíž nemusí být
rozhodnuto, stačí pouze, jsou-li u účastníků předpoklady pro osvobození od soudních
poplatků.
Účastník může být osvobozen od soudních poplatků z více důvodů. Je-li účastník
osvobozen od soudních poplatků ze zákona (§ 11 odst. 2 ZSP) či jedná-li se o řízení, které
je osvobozeno od soudních poplatků (§ 11 odst. 1 ZSP), má i přesto stát právo na náhradu
nákladů řízení, které platil. Ustanovení § 148 odst. 1 konec věty, se týká jen účastníků, u
kterých platí předpoklady pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř. nebo těch,
kteří již byly ve smyslu § 138 o.s.ř. od soudních poplatků osvobozeni a toto osvobození
jim nebylo odejmuto. Soud rozhodne, kterému účastníku uloží povinnost hradit náklady
státu, podle výsledku řízení (§ 142 a § 143 o.s.ř.).
V případě, že neúspěšný účastník splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků
podle § 138 o.s.ř. a nelze mu tak uložit povinnost hradit náklady řízení státu, nese tyto
náklady stát. Povinnost hradit náklady státu nelze přenést na úspěšného účastníka. Soud
může však rozhodnout, že náklady státu uhradí vedlejší účastník, stojící na „neúspěšné“
straně, popřípadě že neúspěšný účastník a vedlejší účastník uhradí náklady státu společně
a nerozdílně. O povinnosti nahradit náklady řízení státu rozhodne soud v rozhodnutí,
kterým se řízení končí.
Nejsou-li u účastníků dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, musí být
náklady státu uhrazeny kompletně celé. Nelze tedy aplikovat zásadu úspěchu ve věci a
rozhodnout o tom, že částečně neúspěšný účastník nahradí náklady protistrany ze 60 % a
zároveň náklady státu ze 60%. Náklady státu musí být i v takovém případě nahrazeny
stoprocentně.
Dle § 148 odst. 2 o.s.ř. může soud uložit svědkům, fyzickým osobám uvedeným v § 126a,
znalcům, tlumočníkům nebo těm, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, aby
nahradili státu náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je zavinili.
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Nález Ústavní soudu sp. zn. IV. ÚS 221/04, ze dne 13.10.2005
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Ustanovení § 148 odst. 2 o.s.ř. má stejný účel jako ustanovení § 147 odst. 2 o.s.ř. (viz.
kapitola 7.2 Zásada zavinění) s tím, že osoby v něm vyjmenované mají povinnost
nahradit náklady řízení státu. Typicky se jedná o situace, kdy se např. znalec nedostavil
k ohledání nemovitosti nebo se tlumočník nedostavil k jednání. Soud může usnesením
těmto osobám uložit, aby nahradili náklady takto vzniklé účastníkům, ale i státu.
Dle § 148 odst. 3 o.s.ř. se u pohledávek státu vzniklých z důvodu práva na náhradu
nákladů řízení vůči osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 ve výši státem placených
nákladů řízení úrok z prodlení nevyměřuje.
Stát tudíž nemůže z nákladů, které vynaložil požadovat úrok z prodlení, i když je ten kdo
měl náklady hradit v prodlení.
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7.

NEPŘIZNÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ (MODERAČNÍ
PRÁVO SOUDU)

Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného
důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud
výjimečně náhradu nákladů zcela nebo zčásti přiznat (§ 150 o.s.ř.).
„Ustanovení § 150 o. s. ř. obsahuje zvláštní zmírňovací právo soudů, jímž je umožněno
rozhodnout o náhradě nákladů řízení jinak, než by odpovídalo výsledku sporu. Toto právo
však přísluší především soudům obecným, které nejlépe znají konkrétní okolnosti tohoto
kterého případu, a proto je především jejich věcí, zda použijí možnosti dané jim uvedeným
ustanovením či nikoliv. … Je zásadně věcí obecného soudu, ten který případ
projednávajícího, uvážit, zda dané ustanovení, které je ustanovením použitelným pouze
ve výjimečných případech, aplikuje či nikoliv (srov. např. sp. zn. IV. ÚS 37/02).“ 61
Nejvyšší soud definuje důvody hodné zvláštního zřetele ve svém usnesení ze dne
20.2.2014 následovně: „…se okolnostmi hodnými zvláštního zřetele rozumí takové
okolnosti, pro které by se jevilo v konkrétním případě nespravedlivým ukládat náhradu
nákladů řízení tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl, a zároveň by bylo možno
spravedlivě požadovat na úspěšném účastníku, aby náklady vynaložené v souvislosti s
řízením nesl ze svého. Při zkoumání, zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, soud
přihlíží v první řadě k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům všech
účastníků řízení; je třeba přitom vzít na zřetel nejen poměry toho, kdo by měl hradit
náklady řízení, ale je nutno také uvážit, jak by se takové rozhodnutí dotklo zejména
majetkových poměrů oprávněného účastníka. Významné z hlediska aplikace § 150 o. s. ř.
jsou rovněž okolnosti, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, postoj účastníků v
průběhu řízení a další.”62
Povinnost nahradit náklady řízení stanovená dle předchozích paragrafů o.s.ř. se může
v určitých případech jevit jako nepřiměřená. Ustanovení § 150 o.s.ř. proto dává soudu
možnost, aby v určitých konkrétních případech náhradu nákladů řízení účastníku zcela či
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Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3627/13, ze dne 29.4.2014
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 2389/2013, ze dne 20.2.2014
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zčásti nepřiznal, ač by tento účastník měl na náhradu nákladů řízení právo. Jedná se o
ustanovení výjimečné a jeho použití musí být vždy řádně odůvodněno. Zákon
nevymezuje přesné podmínky použití tohoto ustanovení a nechává jeho aplikaci na úvaze
soudu. K této problematice se opakovaně vyjádřil Nejvyšší soud ČR i ústavní soud.
„Ústavní soud ustáleně judikuje, že ustanovení § 150 občanského soudního řádu má
sloužit k odstranění nepřiměřené tvrdosti, tedy jinými slovy, k dosažení spravedlnosti pro
účastníky řízení (srov. např. nález sp. zn. II. ÚS 237/05 ze dne 2. 3. 2006, publikován ve
Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 40, nález č. 48, str. 433 a násl.). Z dikce
ustanovení § 150 občanského soudního řádu přitom, pokud jde o pojem "důvodů hodných
zvláštního zřetele", nevyplývají žádná omezení co do rozsahu skutečností, které lze takto
zohlednit. ... ustanovení § 150 občanského soudního řádu představuje co do povahy
mimořádný procesní institut, jehož aplikace bude výjimkou a nikoliv pravidlem.“ 63
„Ústavní soud opakovaně judikoval, že § 150 občanského soudního řádu nelze považovat
za ustanovení, které by zakládalo zcela volnou diskreci soudu ve smyslu libovůle, nýbrž
jde o ustanovení, podle něhož je soud povinen zkoumat, zda ve věci neexistují zvláštní
okolnosti, k nimž je třeba při stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení přihlédnout.
Ustanovení § 150 občanského soudního řádu proto nelze vykládat tak, že i přes existenci
takových okolností je možné náhradu nákladů přiznat [viz např. nález sp. zn. I. ÚS 350/04
ze dne 15. 9. 2004 (N 130/34 SbNU 317)]. Úvaha soudu o tom, zda se jedná o výjimečný
případ a zda jsou tu důvody hodné zvláštního zřetele, pak musí vycházet z posouzení všech
okolností konkrétní věci. Přitom je nezbytné, aby soud své rozhodnutí řádně a přesvědčivě
odůvodnil. V postupu, který není odpovídajícím způsobem vysvětlen, lze dle názoru
Ústavního soudu spatřovat jisté prvky libovůle a nahodilosti;“ 64
Při posuzování, zda jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele, vychází soud vždy ze
všech okolností konkrétní věci (např. z majetkových, osobních a sociálních poměrů všech
účastníků řízení, ale i širších souvislostí). V rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS
1/04 ze dne 13.1.2005 ústavní soud zdůraznil, že ani rozhodování o nákladech řízení
nesmí být jen mechanickým posuzováním výsledku sporu bez komplexního zhodnocení
rozhodnutí v meritu věci.
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Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 500/12, ze dne 19.3.3014
Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2417/13, ze dne 30.10.2014

81

Důvody hodné zvláštního zřetele musí být dány jak na straně žalobce, tak na straně
žalovaného. Nejedná se pouze o posouzení dopadu rozhodnutí o náhradě nákladů řízení
do sféry účastníka, který by měl náklady řízení hradit, ale soud musí posoudit i dopad
rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení do sféry úspěšného účastníka. Ústavní
soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 2920/08, ze dne 4.4.2011 stanovil, že ustanovení §
150 o.s.ř. neslouží ke zmenšování majetkových rozdílů mezi procesními stranami.
Ustanovení § 150 o.s.ř. slouží především pro situace, kdy je nespravedlivé, aby ten, který
úspěšně hájil svá práva obdržel náhradu nákladů řízení.65 Ve smyslu tohoto nálezu
Ústavního soudu tak nepostačují pro rozhodnutí o použití § 150 o.s.ř. důvody jen na jedné
procesní straně nýbrž je potřeba, aby existovaly i důvody zvláštního zřetele hodné u druhé
procesní strany.
Soud při rozhodování ve smyslu § 150 o.s.ř. přihlíží také k chování účastníků v průběhu
řízení a k okolnostem, které vedly k uplatnění nároku žalobce.
„V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že úvaha odvolacího soudu o výjimečnosti
případu a důvodech hodných zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady nákladů řízení se
musí opírat o takové zjištěné okolnosti, pro které by v konkrétním případě bylo
nespravedlivé ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, který by měl náklady řízení
podle jeho výsledku hradit, a za kterých by zároveň bylo možné spravedlivě požadovat na
oprávněném účastníku, aby náklady řízení jím vynaložené nesl ze svého. Nejde přitom o
libovůli soudu, ale o pečlivé posouzení všech rozhodných hledisek (k tomu srov. usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.3.2014, sp. zn. 23 Cdo 2941/2013, usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 8.1.2014, sp. zn. 28 Cdo 1878/2013, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze
dne 25.4.2014, sp. zn. 33 Cdo 4275/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne
21.7.2014, sp. zn. 22 Cdo 2524/2014).“ 66
Soud může nepřiznat náhradu nákladů řízení účastníkovi zcela nebo zčásti. Nepřizná-li
soud účastníku řízení náhradu nákladů zcela, zní jeho výrok tak, že žalobci (žalovanému)
se náhrada nákladů řízení nepřiznává. Přizná-li soud náhradu nákladů řízení jen z části,
zní jeho výrok tak, že žalobce (žalovaný) je povinen zaplatit žalovanému (žalobci)
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Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2920/08, ze dne 4.4.2011
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 379/2014, ze dne 29.9.2014
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náhradu nákladů řízení ve výši určité částky. Nepřiznání náhrady nákladů řízení v plné
výši soud vysvětlí v odůvodnění rozhodnutí.
„Účastník nesmí být prostřednictvím aplikace daného ustanovení "trestán" za to, že
neakceptoval návrh na smír. Ke smírnému urovnání jej není možno takto nepřímo nutit,
neboť je zcela na jeho vůli, aby zvážil své případné šance v řízení a svobodně se rozhodl,
jak bude v řízení dále postupovat. Jako zcela absurdní se tento krok jeví v situaci, kdy
účastník již v řízení před prvním stupněm uspěl a žalobce nabízí pro něj v dané situaci
zjevně nevýhodný smír.“67
O úmyslu rozhodnout ve smyslu ustanovení § 150 o.s.ř. musí soud účastníky poučit a dát
jim dostatečný prostor, aby se k tomuto záměru soudu vyjádřili.
„V nálezu sp. zn. II. ÚS 828/06 Ústavní soud uvedl, že "součástí práva na spravedlivý
proces je vytvoření prostoru pro to, aby účastník řízení mohl účinně uplatňovat námitky
a argumenty, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí v
rozhodnutí náležitě vypořádat. Tento požadavek (vyplývající v obecné rovině z práva na
fair proces) je třeba uplatnit též při rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení, které
je integrální součástí soudního řízení jako celku. Jinak řečeno, z práva na spravedlivý
proces vyplývá povinnost soudu vytvořit pro účastníky řízení procesní prostor k tomu, aby
se vyjádřili i k eventuálnímu uplatnění moderačního práva podle § 150 o. s. ř., pokud
obecný soud takový postup případně zvažuje, a vznášeli případná tvrzení či důkazní
návrhy, které by mohly aplikaci tohoto ustanovení ovlivnit. … Právo vyjádřit se k průběhu
řízení a právo na předvídatelné rozhodnutí náleží k základním atributům práva na
spravedlivý proces (§ 1, § 5, § 6, § 18 odst. 1, § 123 o. s. ř.), zejména jde-li o
kontradiktorní řízení. Uvedené se týká i rozhodování o nákladech řízení, má-li být použito
výjimečné ustanovení § 150 o. s. ř., podle něhož jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele,
nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Je však třeba
poukázat na to, že tento prostor nelze vnímat výhradně extenzivně a zobecnit vzniklý
procesní stav tak, že by obecné soudy měly vždy za účelem "poskytnutí prostoru" umožnit
účastníkům po svém poučení písemné vyjádření. Je zajisté nezbytné strany poučit o
možnosti aplikace § 150 o. s. ř. a umožnit jim vyjádření, ale má se tak dít při jednání vůči
přítomnému účastníku. V opačném případě by nebyla respektována zásada procesní
67
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ekonomie a z ní plynoucí zákonný požadavek, že má být pokud možno rozhodnuto při
jediném jednání (§ 115 odst. 1, § 119 odst. 1 o. s. ř.).“ 68
Ke stejnému závěru došel Ústavní soud i ve svém nálezu ze dne 2.4.2015, sp. zn. II. ÚS
2994/14, ve kterém mimo jiné odkázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva
ze dne 5.9.2013, Čepek proti České republice (stížnost č. 9815/10). Evropský soud pro
lidská práva dospěl po posouzení této stížnosti k závěru, že byl porušen čl. 6 odst. 1
Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod, který stanoví, že každý má právo
na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána
nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských
právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.
Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po
dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní
bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo
ochrana soukromého života účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela
nezbytný pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na
újmu zájmům spravedlnosti. Dle názoru Evropského soudu pro lidská práva měl být
stěžovatel explicitně vyzván k vyjádření k případné aplikaci § 150 o.s.ř.
Rozhodne-li soud prvního stupně o náhradě nákladů řízení ve smyslu § 150 o.s.ř.,
neznamená to, že stejně tak musí rozhodnout i soud odvolací.
„Předpoklady pro nepřiznání náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně a před
soudem odvolacím se posuzují samostatně. To, že jsou tyto předpoklady dány v řízení u
soudu prvního stupně, neznamená, že musí být shledány i v řízení odvolacím. Z povahy
odvolacího řízení, v němž je přezkoumáváno rozhodnutí soudu prvního stupně z hlediska
jeho věcné správnosti a bezvadnosti řízení, které předcházelo jeho vydání, naopak
vyplývá, že nepřiznání náhrady nákladů odvolacího řízení za přiměřeného použití
ustanovení § 150 o. s. ř. má být – ve srovnání s náhradou nákladů řízení před soudem
prvního stupně - jen zcela výjimečným a ojedinělým opatřením.“ 69
Jako konkrétní příklad nepřiznání náhrady nákladů řízení lze uvést usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 13.9.2011, kdy Nejvyšší soud odůvodnil použití § 150 o.s.ř. následovně:
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Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/13, ze dne 11.3.2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2811/2013, ze dne 25.9.2014
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„Žalobkyně by vzhledem k výsledku řízení měla podle § 243b odst. 5 věty první, § 224
odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. vůči žalované právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů, které jí vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání
prostřednictvím advokáta. Dovolací soud však přihlédl ke složité sociální situaci
žalované, která z platu prodavačky a nevysokého výživného sama živí dvě dospívající
dcery, jakož i k okolnostem, které vedly k uplatnění nároku soudní cestou, totiž že
žalovaná nejen přispěla matce žalobkyně na koupi bytu, ale také jej vlastním nákladem
zrekonstruovala a vlastním nákladem pořízené vybavení bytu nicméně odstěhovala až
poté, co ji žalobkyně i se dvěma dospívajícími dcerami nechala soudně vystěhovat.
Dovolací soud má přitom za to, že nepřiznání náhrady nákladů řízení se podstatně
neprojeví v sociální situaci žalobkyně. Z uvedených důvodů dovolací soud shledal
existenci důvodů zvláštního zřetele hodných a podle § 150 o. s. ř. náhradu nákladů řízení
nepřiznal.“70
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8.

ROZHODNUTÍ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13.1.2005, sp. zn. IV. ÚS 1/04 vyslovil názor, že
rozhodnutí soudu o nákladech řízení má být logickým ukončením celého řízení a nejedná
se tudíž pouze o mechanické posuzování výsledku sporu. Přiznání spravedlivé náhrady
nákladů řízení úspěšné straně je součástí práva na spravedlivý proces. Tento názor
vyslovil Ústavní soud též ve svém nálezu ze dne 15.1.2003, sp. zn. I. ÚS 712/01. Ač se
Ústava ani Listina základních práv a svobod o náhradě nákladů řízení výslovně
nezmiňují, je možné podřadit právo na náhradu nákladů řízení pod čl. 36 a násl. Listiny
základních práv a svobod, který se týká práva na soudní a jinou právní ochranu.
Dle § 151 odst. 1 o.s.ř. o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu
v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148
odst. 2 tak může učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady
vzniknou.
Nárok na náhradu nákladů řízení vzniká až pravomocným rozhodnutím soudu. Toto
rozhodnutí má tudíž konstitutivní povahu.
„Rozhodování o náhradě nákladů řízení je integrální součástí civilního soudního řízení,
a proto se i na ně musí vztahovat požadavky plynoucí z práva na spravedlivý proces. To
jednak znamená vytvoření prostoru pro účinné uplatňování námitek a argumentů
účastníky řízení, jednak i povinnost soudu se (nejen) s těmito námitkami a argumenty, jež
jsou způsobilé ovlivnit rozhodování, přesvědčivě v odůvodnění vypořádat. … Rozhodnutí
o náhradě nákladů řízení má proto konstitutivní charakter nejen ve vztahu ke vzniku
práva na náhradu nákladů řízení, ale i ve vztahu k její výši, neboť obojí je závislé na
rozhodnutí soudu. V penězích vyjádřené (přiznané) právo na náhradu nákladů řízení je
proto nutno striktně odlišovat od "práva na rozhodnutí" o náhradě nákladů řízení, jež je
součástí civilního procesu a práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod; tyto dva aspekty nelze směšovat.“71
Fakt, že rozhodnutí soudu o nákladech řízení má konstitutivní povahu, potvrdil i Nejvyšší
soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 29 ICdo 62/2014, ze dne 31. 3. 2015, který se týkal
71
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přihlášení nároku na náhradu nákladů řízení do insolvenčního řízení. Nejvyšší soud
v tomto svém rozsudku judikoval, že nelze do insolvenčního řízení přihlásit nárok na
náhradu nákladů řízení před právní mocí rozhodnutí, kterým soud tento nárok účastníku
přizná. Do insolvenčního řízení lze přihlásit pouze pohledávku, která existuje. Nárok na
náhradu nákladů řízení je nárokem, jenž má základ v procesním právu. Jeho vznik je tudíž
vázán na okamžik nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je přiznáváno právo na náhradu
nákladů řízení (dle rozsudků Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 238/2007 a sen. zn. 29
NSČR 16/2011).
O náhradě nákladů řízení rozhoduje soud z úřední povinnosti v rozhodnutí, kterým se
řízení končí (rozsudek, usnesení, platební rozkaz, ale i např. usnesení o záměně účastníka
dle § 92 odst. 2 o.s.ř., protože tímto usnesením se končí řízení pro dosavadního účastníka).
Soud o náhradě nákladů řízení rozhodne i tehdy, když se žádný z účastníků řízení náhrady
nákladů nedomáhá. V rozhodnutí, kterým se řízení končí, musí být výrok o náhradě
nákladů řízení obsažen vždy, i za situace, že žádný z účastníků řízení nemá právo na
náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí o nákladech řízení musí soud řádně odůvodnit,
nestačí pouze odkázat na příslušné ustanovení zákona.
„Rozhodne-li obecný soud o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem sporu a s
výrokem ve věci, je to nutno označit za postup, který porušuje právo na spravedlivý proces
ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny [k tomu např. nález ze dne 2. 5. 2002 sp. zn. III. ÚS 455/01
(N 57/26 SbNU 113), či nález ze dne 12. 5. 2004 sp. zn. I. ÚS 653/03 (N 69/33 SbNU
189)]. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení má být vzhledem k nezbytné ochraně
legitimního očekávání účastníků zřejmým a logickým ukončením celého soudního řízení
[viz nález ze dne 13. 1. 2005 sp. zn. IV. ÚS 1/04 (N 8/36 SbNU 75), a nález ze dne 20. 12.
2005 sp. zn. I. ÚS 257/05 (N 231/39 SbNU 449)].“ 72
V částečném nebo mezitímním rozsudku se o nákladech řízení nerozhoduje, soud ale
uvede, že o nákladech řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku.
Účastník řízení se může práva na náhradu nákladů řízení vzdát. Takový jeho projev musí
být učiněn jednoznačně a srozumitelně. Neučiní-li účastník tento projev výslovně, má se
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za to, že náhradu nákladů řízení žádá. Vzdá-li se účastník práva na náhradu nákladů řízení,
nemá to žádný vliv na náhradu nákladů vedlejšího účastníka a naopak.
Rozhoduje-li o nákladech řízení odvolací (dovolací) soud, nerozhodne o nich v případech,
kdy zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátí věc tomuto soudu k dalšímu řízení.
„Rozhodnutím, jímž se končí řízení u odvolacího nebo dovolacího soudu, se pak rozumí
jen takové rozhodnutí, jímž se končí řízení ve věci samé (shodně srov. v právní teorii např.
Bureš, J. - Drápal, L. - Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání, Praha,
C. H. Beck 1997, str. 379). Stejně jako nevydává rozhodnutí o nákladech dovolacího
řízení v případě, že zruší rozhodnutí odvolacího soudu (případně i rozhodnutí soudu
prvního stupně) a věc vrací k dalšímu řízení (srov. § 243d odst. 1, větu třetí, o. s. ř.), tudíž
Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené
rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí (a jestliže řízení
nebylo již dříve skončeno).“ 73
Rozhodnutí o nákladech řízení musí vyplývat z výsledku řízení. Nesmí se tedy jednat o
rozhodnutí, které je pro účastníky řízení překvapivé. Překvapivým rozhodnutím o
nákladech řízení se ve svém nálezu ze dne 3.4.2014 zabýval Ústavní soud. „Z žádného
místa odůvodnění druhého rozsudku ani spisového materiálu však nevyplývá, na základě
jakých skutečností dovodil městský soud tento poměrně zásadní posun. K nákladové části
výroku nebylo vedeno žádné zjišťování a z žádného místa příslušného spisu nelze dovodit,
že by tato otázka byla předmětem při vlastním jednání. Stěžovatelka tak neměla možnost
se k této otázce jakkoliv vyjádřit, ačkoliv vzhledem k výši uvedených částek není pochyb
o tom, že takové rozhodnutí představuje velmi citelný zásah do jejích majetkových práv.
Proto je třeba takovou změnu názoru městského soudu považovat za překvapivou,
nepředvídatelnou a projev libovůle, zejména představuje-li velmi citelný zásah do
majetkových práv stěžovatele. Proti takovému postupu odvolacího soudu je Ústavní soud
povinen zasáhnout, aniž by tím však jakkoliv hodnotil správnost příslušných skutkových
úvah obsažených, ať již v prvním, anebo druhém rozhodnutí městského soudu.“ 74
Překvapivé rozhodnutí o nákladech řízení by se nemělo vyskytnout zejména v rozhodnutí
odvolacího soudu, protože proti tomuto rozhodnutí již nemůže účastník podat řádný
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opravný prostředek. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 16.9.2014 judikoval: „Pokud
tedy odvolací soud má na otázku hrazení nákladů řízení, a to zvláště řízení před soudem
nalézacím, jiný náhled než soud nalézací, aniž by přitom došlo k relevantní změně
skutkových okolností a účastníci tak mohli jiné rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech
řízení předvídat, je povinen vytvořit pro účastníky procesní prostor, aby se mohli k dané
otázce vyjádřit a uplatnit námitky a argumenty, které mohou být s to rozhodnutí
odvolacího soudu ovlivnit a s nimiž se odvolací soud každopádně musí ve svém rozhodnutí
náležitě vypořádat. Pokud tomuto požadavku odvolací soud nedostojí, dopustí se porušení
základního práva účastníků na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny v důsledku
vydání nepřípustně překvapivého rozhodnutí.“ 75
Dle § 151 odst. 2 o.s.ř. při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny
za zastupování advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním
právním předpisem anebo patentovým zástupcem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného
zvláštními právními předpisy podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom
stupni zvláštním právním předpisem; jde-li však o přiznání náhrady nákladů řízení podle
§ 147, § 149 odst. 2 nebo odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje se podle
ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně. Náhradu za daň z
přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování a z náhrad podle sazby daně z přidané
hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. Náhradu mzdy (platu) a náhradu
hotových výdajů soud stanoví podle zvláštních právních předpisů. Náhradu za odměnu
znalce, který podal posudek podle § 127a, soud určí podle sazby odměny stanovené
zvláštním právním předpisem. Jinak soud vychází z nákladů, které účastníku prokazatelně
vznikly.
„Podle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (srov. zejm. rozsudek velkého
senátu občanskoprávního a obchodní kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. září 2013, sp.
zn. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněný pod č. 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek; dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. 32 Cdo
1362/2014; nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo
1701/2014 – spolu s ostatními rozhodnutím Nejvyššího soudu dostupné na internetových
stránkách www.nsoud.cz), se při rozhodování o náhradě nákladů řízení po zrušení
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vyhlášky č. 484/2000 Sb. odměna za zastupování advokátem určí podle vyhlášky č.
177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený závěr, tedy že při absenci
zvláštního právního předpisu o sazbách odměny za zastupování advokátem stanovených
paušálně pro řízení v jednom stupni je namístě postup podle ustanovení § 151 odst. 2 věty
první části věty za středníkem o. s. ř. (dle něhož při rozhodování o náhradě nákladů řízení
soud postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně)
je v souladu i se shora citovaným derogačním nálezem Ústavního soudu, s přihlédnutím
ke sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013, č. Org. 23/13, uveřejněné pod č.
117/2013 Sb.“76
Soud přizná náhradu nákladů řízení v zákonné výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
advokátního tarifu, neaplikuje-li ustanovení § 150 o.s.ř., či nevzdá-li se účastník práva na
náhradu nákladů řízení. Žádá-li tedy účastník vyšší náhradu nákladů, než na kterou má
nárok, přizná mu soud náhradu nákladů řízení v zákonné výši (sníží tedy jeho chybný
výpočet).
Nově bylo novelou č. 139/2015 Sb., účinnou od 1.7.2015, do o.s.ř. včleněno ustanovení
§ 151 odst. 3 o.s.ř., které stanoví, že účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem
podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného
zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem.
Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce; nezahrnuje však
náhradu soudního poplatku.
Paušální náhrada ve výši 300 Kč tudíž nyní náleží i účastníku řízení, který nebyl
zastoupen právním zástupcem, bez toho aby tento účastník musel jednotlivé hotové
výdaje dokládat.
Dle § 151 odst. 4 o.s.ř. náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, protože je způsobili
účastníci řízení, jejich zástupci svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly
náhodou, která se jim přihodila, nebo protože je způsobili svědci, osoby uvedené v § 126a,
znalci, tlumočníci nebo ti, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, nemohou být
nahrazeny z jiného důvodu než podle § 147.
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Toto ustanovení bylo do občanského soudního řádu vloženo zákonem č. 7/2009 Sb.
V průběhu řízení může soud rozhodnout o náhradě nákladů řízení ve smyslu § 147 a §
148 odst. 2 o.s.ř., tedy může rozhodnut, aby náklady řízení uhradil ten účastník, který
jejich vznik zavinil. O takto separovaných nákladech rozhodne soud zpravidla, jakmile
tyto náklady vzniknou.
Dle § 151 odst. 5 o.s.ř. určit výši nákladů může předseda senátu až v písemném
vyhotovení rozhodnutí.
Určení přesné výše nákladů řízení až v písemném vyhotovení rozsudku zabraňuje
případným chybám, ke kterým by mohlo dojít v případě výpočtu výše nákladů řízení
v rychlosti při jednání. Není-li při rozhodnutí, kterým se řízení končí zřejmé, v jaké výši
náklady účastníkům vznikly, rozhodne o nich soud co do základu. V rozhodnutí stanoví,
zda účastníku přísluší náhrada nákladů v plné výši nebo jen její část či v jakém poměru
mají účastníci nahradit náklady řízení státu a následně stanoví předseda senátu přesnou
výši nákladů řízení v písemném vyhotovení rozsudku nebo samostatným usnesením.
Dojde-li i přes to k chybnému výpočtu nákladů řízení, může jejich výši předseda senátu
opravit kdykoliv i bez návrhu (§ 164 o.s.ř.).
„Z této úpravy, především z ustanovení § 151 odst. 4 o.s.ř. (pozn. nyní ustanovení § 151
odst. 5 o.s.ř.), jednoznačně vyplývá, že nárok na náhradu nákladů řízení má základ v
procesním právu a vzniká teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které má
v tomto směru konstitutivní povahu (k tomu srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský
soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1009, nebo
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 29 Cdo 238/2007, publikovaný
v časopise Soudní judikatura 7/2008 pod č. 92). Výrok o náhradě nákladů řízení je totiž
jako rozhodnutí o procesním nároku zpravidla závislý na rozhodnutí ve věci samé a je
výrazem procesního vypořádání vztahu účastníků řízení ohledně jimi vynaložených
nákladů.“77
Dle § 151 odst. 6 o.s.ř. i když bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto samostatným
usnesením, běží lhůta k plnění vždy až od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada
nákladů řízení přiznána.
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„Rozhodování o nákladech řízení se z pohledu obecných soudů může jevit jako oblast
"jednoznačně podružná" [nález sp. zn. III. ÚS 191/06 ze dne 25. 1. 2007 (N 14/44 SbNU
183)], což však neznamená, že nejde o aplikační akty s významnými dopady na práva
účastníků řízení, neboť mj. významně ovlivňují úvahu o tom, zda je úsilí o ochranu práva
ve svém celku účelné. Způsob, jímž soud rozhodne o některé ze složek nákladů řízení,
může vést k podstatnému omezení v přístupu k soudu, což není z hlediska čl. 36 Listiny
akceptovatelné [nález sp. zn. I. ÚS 664/03 ze dne 16. 3. 2006 (N 56/40 SbNU 547)].
Rozhodnutí, kterým soud úspěšnému účastníkovi nepřizná náhradu nákladů řízení, nesmí
být zatíženo libovůlí. Ten, kdo se rozhodl bránit své právo u soudu a uspěl, by neměl být
nepřiměřeně a bezdůvodně zatěžován náklady, které si soudní ochrana vyžádala, neboť
soudním rozhodnutím se mu dostává jen toho, co měl po právu mít.“78
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STRUČNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ ŘÍZENÍ VE STÁTECH

9.

SOUSEDÍCÍCH S

ČR

Státy sousedící s Českou republikou, Slovensko, Spolková republika Německo, Polsko a
Rakousko, mají velmi podobnou právní historii jako Česká republika. Taktéž se jedná o
tzv. kontinentální systém práva, a tudíž mají tyto státy i obdobnou právní úpravu nákladů
řízení. V těchto státech se problematika nákladů řízení řídí v podstatě stejnými principy,
jako v České republice. Náklady řízení mají především preventivní a sankční funkci.
Rozhodne-li se osoba vymáhat své právo soudní cestou, musí zaplatit poplatek za řízení
(soudní poplatek). Výše soudního poplatku je upravena zákonem. Zákon také stanoví
předpoklady pro osvobození od soudního poplatku, případně pomoc při placení soudních
poplatků (např. zaplacení soudního poplatku ve splátkách, odložení splatnosti).
Náklady, které vzniknou účastníku v průběhu řízení (za zastoupení advokátem, náklady
důkazů, hotové výdaje atd.) si platí účastník sám. Placení nákladů řízení se tudíž řídí
zásadou zájmovou. O hrazení nákladů řízení rozhoduje soud zpravidla v rozhodnutí,
kterým se řízení končí. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení se uplatňuje s různými
obměnami zásada úspěchu ve věci, případně i zásada zavinění.79 Neúspěšný účastník
řízení nahradí náklady účastníka úspěšného, případně náklady nahradí ten účastník, který
jejich vznik způsobil. Nahrazují se náklady účelně vynaložené k bránění práva a to nejen
samotnému účastníku, ale i jeho zástupci.
Zákonem je upraven i institut ustanovení zástupce v případě, že jsou splněny zákonné
podmínky. V těchto státech existuje také závazný advokátní tarif, který stanoví výši
mimosmluvní odměny advokátů.
Obecně lze náklady řízení ve státech sousedících s ČR rozdělit na 3 skupiny:
-

soudní náklady (např. soudní poplatky, hotové výdaje soudu atd.),

-

náklady právního zastoupení (např. odměna advokáta a jeho hotové výdaje),

Odměna advokáta jako součást náhrady nákladů řízení, kapitola „Mezinárodní srovnání“ – dostupný na
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQ
FjAEahUKEwiwgqWY9P_GAhXKXRQKHdJnAfs&url=http%3A%2F%2Fwww.cak.cz%2Fassets%2Fp
roadvokaty%2Faktuality%2Fadvokatni_odmeny.docx&ei=1oy4VbC_M8q7UdLPhdgP&usg=AFQjCNFzB
w-d5wMxD1bUMXG8IV6L2JPPeg&bvm=bv.98717601,d.d24
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-

náklady účastníků (např. cestovné, ušlý zisk atd.).

Jako příklad srovnání výše soudních poplatků v ČR a zemích sousedících s ČR uvádím
níže tabulku vyhotovenou z informací na webových stránkách ČAK. Česká advokátní
komora se zabývala výší soudních poplatků v České republice v porovnání s okolními
státy a došla k závěru, že soudní poplatky v České republice jsou obecně vyšší než
v okolních státech. Dochází k závěru, že německý a rakouský model soudních poplatků
zohledňuje více složitost a povahu věci. Srovnání výše soudních poplatků v jednotlivých
věcech ve státech sousedících s Českou republikou lze shrnout následovně:80
Minimální
soudní
poplatek
1.000 Kč

Maximální
soudní poplatek

Rozvod
manželství

Zápis obchodní
společnosti

2.000.000 Kč +
1% z jistiny

2.000 Kč

Slovensko

405 Kč

405.000 Kč,
v obchodních
věcech
dvojnásobek

60 eur
(1.470 Kč)

Rakousko

515 Kč

162.000 Kč

Spolková
republika
Německo

612 Kč

63.602 Kč

266 eur
(6.517 Kč) +
305 eur za
vypořádání
SJM
neexistuje
paušální
poplatek,
výše se
vypočte z
příjmu
manželů,
počtu dětí a 5
% společného
jmění manželů

12.000 Kč akciová
společnost, ostatní
společnosti 6.000
Kč
Cca 20.000 Kč
akciová
společnost, ostatní
společnosti cca
8.000 Kč
3.381 Kč akciová
společnost, 735
Kč ostatní
společnosti

Česká
republika

80

závisí na výši
kapitálu a počtu
společníků

Zdroj ČAK – Proč snížit soudní poplatky; dostupný z http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7348
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9.1.

SLOVENSKO

Slovenská úprava nákladů řízení se české úpravě podobá nejvíce.
V současné době je úprava nákladů řízení obsažena v zákoně č. 99/1963 Zb., občiansky
súdny poriadok, který však bude k 1.7.2016 zrušen a nahrazen zákonem č. 160/2015 Z. z.,
civilný sporový poriadok. Nový zákon obsahuje úpravu nákladů řízení v hlavě šesté,
§ 251 – 264.
Soudní poplatky na Slovensku jsou upraveny zákonem č. 71/1992 Zb., o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Tento zákon má velmi podobnou
strukturu jako český zákon o soudních poplatcích. Specifikuje předmět soudních
poplatků, poplatníky, příslušnost a další. Sazba poplatku je uvedena v sazebníku a je
stanovena pevnou částkou nebo procentem ze základu. Za návrh na zahájení řízení zaplatí
navrhovatel
a) z ceny předmětu řízení 6 %, nejméně 16,50 eur, nejvíce 16.596,50 eur v
obchodných věcech nejvíce 33.193,50 eur
b) není-li možno předmět řízení ocenit v penězích - 99,50 eur
c) z návrhu na nařízení nebo zrušení předběžného opatření - 33 eur.
Odměny advokátů jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti Slovenské
republiky č. 655/2004 Z. z., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb. Odměna advokáta se určí na základě dohody advokáta s klientem
(smluvní odměna). Smluvní odměna může být hodinová, paušální nebopodílová (§ 2 až
8 vyhlášky).
Pokud nedojde k dohodě mezi advokátem a klientem o výši odměny za zastupování,
použije se k určení výše odměny ustanovení této vyhlášky (§ 9 až 14). Základní sazba
odměny se stanoví podle tarifní hodnoty věci nebo druhu věci nebo podle práva a podle
počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Úkony právní služby jsou
vyjmenovány v § 14 vyhlášky. 81

Mezinárodní vztahy – advokát EU
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1475
81

–

tarif

v

EU,

článek

ČAK,

dostupný

na
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Odměna znalců, tlumočníků a překladatelů je upravena vyhláškou Ministerstva
spravedlnosti Slovenské republiky č. 491/2004 Z. z., o odmenách, náhradách výdavkov a
náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Vyhláška upravuje
způsob určení výše odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času. Tarifní
odměna znalce může být hodinová (13,28 eur za každou i jen započatou hodinu), podílová
nebo paušální (podání písemného stanoviska – 6,64 eur, převzetí věci a seznámení se se
spisem – 19.92 eur, přešetření – 6,64 eur). Odlišně je stanovena odměna pro znalce
z oboru zdravotnictví a právních vztahů s cizinou. Mimosmluvní (tarifní) odměna
tlumočníků a překladatelů je stanovena v § 8 a násl. vyhlášky.
Mezi další náklady řízení řadíme stejně jako v České republice hotové výdaje účastníků
a jejich právních zástupců (ušlý zisk, náklady důkazů atd.). Celkovou výši nákladů
ovlivňuje mimo jiné i složitost věci a délka trvání řízení.82
Změnou v novém občanském soudním řádu (zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový
poriadok) je, že o výši náhrady nákladů řízení rozhodne soud první instance po právní
moci rozhodnutí, kterým se řízení končí, samostatným usnesením, které vydá soudní
úředník (§ 262 odst. 2 zákona).

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

9.2.

Základní principy problematiky nákladů řízení jsou ve Spolkové republice Německo
zakotveny v německém občanském soudním řádu (Das Zivilprozessordnung, zkráceně
ZPO). Zajímavou skutečností je, že ZPO je účinný, ač mnohokrát novelizovaný, již od
roku 1879. Konkrétní instituty nákladů řízení jsou pak upraveny jednotlivými právními
předpisy.
Poplatek za řízení před soudy ve Spolkové republice Německo je upraven v zákoně o
soudních výlohách (Das Gerichtskostengesetz, GKG), z roku 2004 a v zákoně o soudních
nákladech

v

rodinných

věcech

(Das

Gesetz

über

Gerichtskosten

in

Familiensachen, FamGKG), z roku 2008. Výše poplatku se stanoví podle hodnoty

Náklady
řízení
–
Slovensko,
článek
dostupný
justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-sk-cs.do?member=1
82

na

https://e-
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předmětu sporu. Sazby a výše poplatků jsou stanoveny v přílohách zákonů. V obecných
občanskoprávních věcech jsou soudní poplatky splatné ihned po zahájení řízení.
Odměna advokátů za zastupování se řídí ujednáním mezi advokátem a klientem (smluvní
odměna), nebo ustanovením zákona o odměňování advokátů (Das Gesetz über die
Vergütung

der

Rechtsanwältinnen

und

Rechtsanwälte,

zkráceně

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nebo RVG), který je ve Spolkové republice Německo
platný od roku 2004.
Smluvní odměna musí být ujednána písemně, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a
nesmí být nižší, než stanoví zákon (nižší než mimosmluvní odměna). Tento zákaz
vyplývá z § 49b odst. 1 německého advokátního řádu a § 4 odst. 1 RVG.83 Zásadně
nepřípustné jsou dohody advokáta s klientem, kdy výše odměny by měla záviset na
úspěchu ve věci.
Mimosmluvní odměna se skládá z odměny za zastupování a náhrady hotových výdajů.
Rozlišujeme tři druhy mimosmluvní odměny a těmi jsou odměna závislá na hodnotě věci,
rámcová odměna a paušální odměna. Příloha č. 1 k zákonu RVG stanoví buď fixní, nebo
rámcové sazby pro jednotlivé úkony. Výše odměny je stanovena v příloze č. 2 zákona
RVG. Výše odměny advokáta se stanoví v poměru k hodnotě nároku, přičemž je dána
minimální a maximální sazba. Výše odměny se mimo jiné řídí i rozsahem a složitostí
věci, důležitostí věci a majetkovými poměry klienta.84 Zvláštní odměna náleží advokátovi
za dosažení smíru mezi stranami na prvním stupni. Odměna advokáta je splatná až po
skončení zastupování, avšak advokát má zákonný nárok na zaplacení zálohy. Advokát
musí vystavit přehlednou fakturu za poskytnuté právní služby.
Rozlišujeme několik činností advokáta – poradní činnost (např. vypracování stanoviska),
mimosoudní činnost (např. korespondence s protistranou), soudní činnost (zastupování
klienta před soudem). Podle činnosti, kterou advokát pro klienta vykonává, se stanoví i
výše jeho odměny.

Článek – Jak je to se soudními a advokátními poplatky v Německu? Dostupný na
http://advokatinemecko.cz/caste-dotazy/detail/clanek-3_21
84
Náklady
řízení
–
Německo,
článek
dostupný
na
https://ejustice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-de-cs.do?member=1
83
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Advokát má zároveň nárok na paušální náhradu nákladů, jako je poštovné a
telekomunikační služby, dále na náhradu cestovného a za promeškaný čas.
Při rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení platí obdobná pravidla, jako v ČR, která
jsou shrnuta v úvodu k této kapitole. Soud rozhodne o nákladech řízení v rozhodnutí,
kterým se řízení končí, avšak pouze co do základu nároku. O přesné výši nákladů řízení
je rozhodnuto později.
Na rozdíl od naší právní úpravy může advokát účastníka vymáhat úhradu nákladů řízení
vlastním jménem.

9.3.

POLSKO

Občanské právo procesní je v Polsku upraveno občanským soudním řádem (Kodeks
postępowania cywilnego) z roku 1964. Tento zákon upravuje všechna občanskoprávní
řízení s výjimkou konkursu a vyrovnání. Institut nákladů řízení je upraven jednotlivými
zákony a vyhláškami ministerstva spravedlnosti.
Soudní poplatky upravuje zákon o soudních nákladech v občanskoprávním řízení
(Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Poplatek je účtován za každou
listinu předloženou soudu a měl by být zaplacen v okamžiku podání listiny k soudu.
Existují tři druhy poplatků: variabilní, fixní a základní. Výše poplatku se mění dle druhu
věci (občanskoprávní, obchodní atd.). Placení soudních poplatků je osvobozeno od daně.
Je možné podat návrh na osvobození od soudních poplatků. Žadatel musí společně
s oficiálním návrhem předložit prohlášení o příjmech a jejich zdrojích, o majetku a
manželském stavu. Splňuje-li žadatel podmínky osvobození od soudního poplatku (není
tedy objektivně schopen poplatek uhradit), osvobodí ho soud od soudního poplatku a
zároveň mu také přidělí bezplatnou právní pomoc právního zástupce. Jeho náklady platí
v průběhu řízení ministerstvo financí, po skončení řízení je nahradí neúspěšný účastník
řízení (nejedná-li se o účastníka osvobozeného od soudních poplatků). Odměnu, která
náleží ustanovenému zástupci při poskytování bezplatné právní pomoci, stanoví
ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.
Odměny advokátů v Polsku se řídí dohodou advokáta (adwokat) s klientem. Smluvní
odměna je upravena v § 16 odst. 1 zákona o advokacii (Ustawa z dnia 26.5. 1982 r. Prawo
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o adwokaturze) a čl. 22 odst. 1 zákona o právních rádcích (Ustawa z dnia 6.7. 1982 r. o
Radcach Prawnych). Smluvní odměna může být i nižší, než stanoví zákon. Advokát se
může s klientem domluvit, že v případě úspěchu ve věci se již sjednaná odměna navýší o
dohodnutou částku.
Nedomluví-li se advokát s klientem na smluvní odměně, je odměna advokáta stanovena
vyhláškou ministra spravedlnosti ze dne 28. září 2002 ve věci odměn za advokátní úkony
při poskytování bezplatné právní pomoci ustanovené ex offo, ve znění vyhlášky ze dne
28.října 2005 (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie), která je
obdobou naší paušální vyhlášky. Při stanovení výše sazby odměny advokáta je dle této
vyhlášky nutno vzít v potaz složitost a povahu věci a práci vyžadovanou k dovedení řízení
do konce. Soud může mimořádně odměnu advokáta zvýšit, jedná-li se o složitou kauzu.
Výše odměny však nesmí přesáhnout šestinásobek minimální sazby odměny. Odměna za
zastupování podléhá DPH.85
Právní zástupci nejsou podle zákona odpovědni za výsledek řízení. Jsou však povinni
postupovat s pečlivostí a činit veškerá opatření k řádnému ukončení věci.
Mezi další náklady řízení spadají náklady svědků, znalců (o odměně znalců rozhoduje
soud) a tlumočníků (odměny tlumočníků jsou upraveny ve vyhlášce ministerstva
spravedlnosti), hotové náklady a ušlý zisk účastníků a jejich zástupců a osob
zúčastněných na řízení.
O náhradě nákladů řízení soud rozhoduje až v konečné fázi řízení, před konečným
rozhodnutím ve věci.

9.4.

RAKOUSKO

Jako v ostatních zemích sousedících s Českou republikou, tak i v Rakousku je obecná
problematika nákladů řízení upravena v občanském soudním řádu (Zivilprozeßordnung,
zkráceně ZPO). Jednotlivé instituty jsou pak dále zakotveny ve speciálních zákonech.
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Problematiku soudních poplatků upravuje v Rakousku zákon o soudních poplatcích
(Gerichtsgebührengesetz, zkráceně GGG). Soudní poplatky jsou stanoveny buď pevnou
částkou, nebo procentem ze základu. Soudní poplatek je splatný při zahájení řízení.
V případě rozšíření žaloby jsou poplatky splatné po podání návrhu na rozšíření.
Problematika odměny advokáta za poskytování právní pomoci je upravena zejména v
advokátním řádu (Rechtsanwaltsordnung, zkráceně RAO), v zákonu o advokátních
tarifech (Rechtsanwaltstarifgesetz, zkráceně RATG) a ve Všeobecných kritériích pro
advokátní odměny (Allgemeine Honorarkriterien, zkráceně AHK) – pro případy
neupravené advokátním tarifem.
Také v Rakousku je upřednostňována ve věci odměny advokáta dohoda mezi advokátem
a klientem o smluvní odměně. Smluvní odměna může být domluvena jako hodinová či
paušální a nesmí být v zjevném nepoměru k hodnotě předmětu sporu. Advokát musí
klienta informovat, jak vysoké náklady mu ve věci pravděpodobně vzniknou a jak se tyto
náklady vypočítají. Toto pravidlo je stanoveno v Pokynech k výkonu advokacie a dohledu
nad povinnostmi advokátů (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und
für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts). Byla-li odměna advokáta
sjednána hodinovou sazbou, má klient právo žádat průběžné vyúčtování a přehled
odpracovaných hodin.
Mimosmluvní odměna se určí na základě hodnoty předmětu sporu a je dále závislá na
počtu úkonů, které advokát v řízení poskytne a na celkové délce řízení. Do odměny se
započítává i režijní paušál. Mimosmluvní odměna může být v určitých případech
navýšena o tzv. jednotnou položku za vedlejší úkony. Je-li advokát plátcem DPH,
připočte se k jeho odměně i DPH.
Nemá-li účastník prostředky pro vedení sporu, může mu být za určitých podmínek
poskytnuta bezplatná právní pomoc. O poskytnutí bezplatné právní pomoci rozhodne
soud, který o věci jedná v prvním stupni. Právní pomoc je možné přiznat pouze fyzické
osobě. Právo na poskytnutí bezplatné právní pomoci nezávisí na pevně stanovené hranici
příjmů účastníka. Pokud majetková a sociální situace účastníka nedovolí účastníku nést
náklady řízení, přizná soud účastníku právo na bezplatnou právní pomoc. Kromě toho
nesmí být řízení, které účastník vede, zcela zjevně kverulantské nebo bez naděje na
úspěch. Zjistí-li se dodatečně, že účastník je schopen náklady za právní službu zaplatit,
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může soud rozhodnout o tom, že je tento účastník povinen poskytnutou právní pomoc
zpětně uhradit.86
Mezi další náklady řízení patří samozřejmě odměny znalců, tlumočníků a překladatelů,
hotové výdaje účastníků a jejich zástupců atd. Výše znalečného se stanoví dle zákona o
nároku na odměnu (Gebührenanspruchsgesetz, zkráceně GebAG). Náklady znalečného
jsou nejprve zaplaceny z veřejných fondů, následně soud rozhodne o jejich nahrazení,
zpravidla dle zásady úspěchu ve věci.
O náhradě nákladů řízení rozhodne soud v konečné fázi řízení. Rozhoduje se dle zásady
úspěchu ve věci, se stejnými adaptacemi jako v českém právním řádu (částečný úspěch
ve věci, výše nároku závislá na znaleckém posudku nebo uvážení soudu, chování
žalovaného nezavdalo příčinu k podání žaloby atd.).

9.5.

NÁKLADY ŘÍZENÍ U EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA

Česká republika je členem Evropské Unie od 1.5.2004. Ač Evropská Unie harmonizuje
řadu oblastí, procesní právo, konkrétně problematika nákladů řízení, je ponecháno na
vnitrostátní úpravě jednotlivých států.
Řízení u Evropského soudního dvora nepodléhá poplatkům, tedy konkrétně soudnímu
poplatku za podání návrhu ani jiným úhradám Soudnímu dvoru. Z tohoto pravidla existují
výjimky, které vypočítává čl. 72 Jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
ze dne 19. června 1991 (Úř. věst. L 176, 4.7.1991, s. 7, a Úř. věst. L 383, 29.12.1992 –
opravy) (dále jen „JŘ SD“) následovně:
a) vynaložil-li Soudní dvůr náklady, kterým bylo možno předejít, může po
vyslechnutí generálního advokáta uložit jejich náhradu tomu účastníku řízení,
který je způsobil;
b) náklady spojené s pořizováním opisů a překladů na žádost účastníka řízení, které
pokládá vedoucí soudní kanceláře za mimořádné, uhradí dotyčný účastník řízení
podle sazebníku uvedeného v čl. 16 odst. 5.
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Účastníci sami platí náklady, které jim vznikají v průběhu řízení. Jedná se především o
náklady za zastoupení advokátem (za právní pomoc) a další náklady vynaložené stranami
v souvislosti s řízením. Náklady řízení se řídí vnitrostátními právními předpisy, na úrovni
Evropské Unie nejsou harmonizovány. Proto se náklady řízení v jednotlivých státech
Evropské Unie liší.
Dle čl. 69 JŘ SD odst. 1 a 2 soudní dvůr rozhoduje o nákladech řízení v rozsudku nebo
usnesení, jímž končí řízení. Účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, se uloží náhrada
nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
Soudní dvůr rozhoduje o nákladech řízení podle zásady úspěchu ve věci. Úspěšný
účastník musí však výslovně náhradu nákladů řízení požadovat. Nenavrhne-li úspěšný
účastník řízení, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení, rozhodne Soudní dvůr o
tom, že každý účastník si nese své náklady sám.
Soudní dvůr může rozdělit náklady mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z
nich nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch,
nebo pokud jsou k tomu dány výjimečné důvody. Soudní dvůr může uložit účastníku, a
to i když měl ve věci úspěch, náhradu nákladů, které uvedený účastník způsobil druhému
účastníkovi řízení bezdůvodně nebo zlovolně (čl. 69 odst. 3 JŘ SD).
Poslední věta odst. 3 dává Soudnímu dvoru právo rozhodnout o jednotlivých nákladech
řízení podle zásady zavinění. Účastník, který zavinil vznik nákladů řízení jiného
účastníka, mu je musí nahradit.
Dle první věty čl. 69 odst. 4 nesou členské státy a orgány, které vstoupily do řízení jako
vedlejší účastníci, vlastní náklady.
Rozhoduje-li soud o předběžné otázce, odkáže ve svém rozhodnutí na konečné rozhodnutí
vnitrostátního soudu. Ten pak rozhodne o všech nákladech řízení. Rozhodnutí o
nákladech řízení před Soudním dvorem v takovém případě zní: „Vzhledem k tomu, že
řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu
ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení
příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než
vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.“87

87

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23.4.2015, ve věci C-96/14
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Veškeré platby se provádějí v eurech.
V případě, že účastník nemá prostředky na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti
s řízením, může požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci.
Listina základních práv Evropské Unie ve svém článku 47 stanoví, že každý člověk, jehož
práva a svobody zaručené právním řádem Unie byly porušeny, má právo na účinné
odvolání k soudu v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku. Každý má právo
na to, aby jeho případ byl veřejně a spravedlivě vyslyšen v rozumné lhůtě nezávislým a
nestranným soudem předem ustanoveným zákonem. Každý má možnost nechat si poradit,
dát se obhajovat či zastupovat. Právní pomoc je přiznána těm, kdo nedisponují
dostatečnými prostředky, pokud je tato pomoc nezbytná pro zajištění účinného dosažení
spravedlnosti.
Dle čl. 76 odst. 1 JŘ SD není-li některý účastník řízení schopen nést zcela nebo zčásti
náklady řízení, může kdykoliv požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci. K žádosti
se přikládají podklady prokazující žadatelovu potřebnost, zejména odpovídající potvrzení
příslušného orgánu.
Žádá-li žadatel o poskytnutí bezplatné právní pomoci ještě před podáním návrhu, musí ve
své žádosti stručně uvést předmět svého návrhu. Žádost o poskytnutí bezplatné právní
pomoci nemusí být podána advokátem. O plném či částečném poskytnutí právní pomoci
nebo o zamítnutí žádosti účastníka rozhoduje soudní kolegium usnesením. Soudní
kolegium může účastníku bezplatnou právní pomoc kdykoli za řízení odejmout, změní-li
se podmínky, na jejichž základě byla bezplatná právní pomoc poskytnuta (dle čl. 76 odst.
2 až 4 JŘ SD).
V prosinci 2007 byl vypracována pro Evropskou komisi (jako zadavatele) studie o
průhlednosti

nákladů

občanskoprávního

soudního

řízení

v

EU.88

Mezi

5

nejvýznamnějších zdrojů nákladů v rámci států Evropské Unie byly zařazeny soudní
poplatky, náklady za právní pomoc, náklady exekuce, náklady odborníků (např. znalců)
a náklady na překlad a tlumočení.

Dostupná v anglické verzi na https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=99bdd781-aa3d-49edb9ee-beb7eb04e3ce
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10. ZÁVĚR

Cílem mé rigorózní práce nazvané „Náklady sporného řízení civilního“ bylo poskytnout
shrnutí problematiky nákladů řízení a doplnit toto shrnutí aktuální judikaturou. Téma
rigorózní práce jsem rozdělila do 9 kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly.
V úvodní kapitole nazvané „Pojem nákladů řízení“ uvádím obecně, co je možné pod
pojem nákladů řízení zahrnout a na co konkrétně se ve své rigorózní práci zaměřím. Má
rigorózní práce se zabývá náklady řízení, které vznikají účastníkům řízení, nikoliv
náklady, které vznikají státu v souvislosti s provozem soudů. Po obecném úvodu
následuje popis základních funkcí nákladů řízení, tedy funkce preventivní, která brání
zneužívání přístupu k soudu a funkce sankční, která penalizuje účastníka, který spor ve
věci prohrál. Stěžejním bodem této kapitoly je stručný přehled nákladů řízení tak, jak je
uveden v § 137 odst. 1 o.s.ř. Původně se nabízelo zpracovat rigorózní práci v duchu
popisu jednotlivých nákladů řízení dle § 137 odst. 1 o.s.ř., avšak zvolila jsem odlišné
pojetí tématu, a to rozčlenění nákladů na náklady, které vznikají účastníkům ještě před
zahájením řízení a náklady, které vznikají v průběhu řízení. V tomto stručném přehledu
na závěr úvodní kapitoly jsou tudíž uvedeny a stručně popsány všechny náklady řízení
uvedené v § 137 odst. 1 o.s.ř., avšak v samotné rigorózní práci je na podrobný popis
některých nákladů řízení kladen větší důraz než na popis jiných.
Následující kapitola nazvaná „Náklady sporného řízení civilního před zahájením
soudního řízení“ je zaměřena na náklady, které vznikají účastníkům řízení ještě před tím,
než se obrátí podáním na soud. Jedná se o náklady za právní pomoc před zahájením řízení,
tedy situace, kdy účastník nejprve konzultuje věc s právním zástupcem, případně se snaží
vyřešit spor mimosoudně. Náklady za mimosoudní řešení sporu, které vzniknou účastníku
před zahájením řízení (např. odměna za odbornou konzultaci), nemůže účastník následně
uplatnit v řízení jako nárok na náhradu nákladů řízení.
Od roku 2013 obsahuje občanský soudní řád ustanovení o tzv. předžalobní výzvě
k plnění. Toto ustanovení podmínilo nárok na náhradu nákladů řízení odesláním výzvy
k plnění dlužníkovi, kterému se tím dostává příležitosti, zaplatit svůj dluh před tím, než
bude podána žaloba. Výzva k plnění musí splňovat formální náležitosti a musí být zaslána
dlužníku minimálně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení. Judikáty v této
104

podkapitole uvedené ukazují na vývoj judikatury a postupný odklon od přílišného
formalismu při hodnocení předžalobní výzvy k plnění.
V kapitole nazvané „Náklady sporného řízení civilního v průběhu soudního řízení“ se
zabývám náklady, které vznikají účastníkům řízení od zahájení řízení do jeho
pravomocného skončení. První a poměrně rozsáhlá podkapitola je zaměřena na soudní
poplatky. Soudní poplatky se vybírají za řízení nebo za jednotlivé úkony a jsou příjmem
státního rozpočtu. Aby se soudní poplatek nestal zábranou v přístupu k soudu, stanoví
občanský soudní řád i okolnosti, za kterých je možno účastníka od soudního poplatku
osvobodit. Jedná se o tzv. osvobození individuální. V zákoně o soudních poplatcích je
dále upraveno i osvobození věcné a osobní. Věcné osvobození se týká určitých druhů
řízení, osobní osvobození se vztahuje pouze na určité osoby. Podrobněji se ve zbytku této
podkapitoly zabývám osvobozením individuálním, které se vztahuje pouze k určitému
účastníku řízení. Při rozhodování o individuálním osvobození se přihlíží především
k aktuálním majetkovým poměrům účastníka. Účastník však zároveň nesmí uplatňovat či
bránit své právo svévolně či zřejmě bezúspěšně. Osvobodit účastníka od soudních
poplatků lze především z části, plné osvobození od soudních poplatků by mělo být
výjimkou a lze ho přiznat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. Již přiznané
osvobození od soudních poplatků lze kdykoli za řízení odejmout.
K nákladům, které vznikají v průběhu řízení, patří nepochybně i odměna za zastupování.
Tou se zabývám ve stejnojmenné podkapitole. Odměnu za zastupování je možné rozdělit
na odměnu smluvní a mimosmluvní. Smluvní odměna se řídí ujednáním mezi právním
zástupcem a jeho klientem a nejsou pro ni v podstatě stanovena žádná omezení. Horní
hranice smluvní odměny by měla však být úměrná složitosti případně hodnotě věci,
schopnostem advokáta, délce řízení atd. Spodní hranice smluvní odměny omezena není,
advokát může výjimečně poskytovat právní služby i zadarmo. Smluvní odměnu lze
sjednat pevnou částkou, procentem z hodnoty věci či jako odměnu za časové jednotky.
Mimosmluvní odměna se v současné době řídí advokátním tarifem. Dříve byla tato
odměna upravena i vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., tzv. přísudková
neboli paušální vyhláška, tu však Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 25/12, ze
dne 17.4.2013, uveřejněným pod č. 116/2013 Sb. zrušil (s účinností od 7.5.2013, kdy byl
nález vyhlášen ve Sbírce zákonů). Ústavní soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že paušální
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vyhláška neumožňuje rozlišit složitost věci, časovou náročnost, počet provedených úkonů
právní služby ani způsob, jakým řízení před soudem skončilo. Náklady právního
zastoupení vypočtené dle předmětné vyhlášky nepřiměřeně zatěžují neúspěšnou stranu
řízení zejména v situacích, kdy je hodnota předmětu sporu mizivá. Rozhodla jsem se
v rámci této podkapitoly citovat poměrně rozsáhlou část tohoto nálezu, protože jeho
důsledky jsou pro oblast nákladů řízení zásadní.
Po zrušení tzv. přísudkové vyhlášky Ústavním soudem se výpočet mimosmluvní odměny
řídí opět advokátním tarifem, který lépe reflektuje předmět řízení a jeho složitost. Výše
mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon
právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazby
mimosmluvní odměny a výčet úkonů právní služby jsou uvedeny v advokátním tarifu.
Nechat se v řízení zastoupit odborným zástupcem patří mezi základní práva a mohou jej
využít všichni účastníci řízení. K této otázce se opakovaně vyjádřil Nejvyšší soud ČR i
Ústavní soud. Právo na odborné zastoupení má skutečně každý, např. i účastník, který je
sám advokátem. Toto právo však nesmí být zneužito na újmu protistrany.
Následující podkapitola mé rigorózní práce se zabývá v poslední době poměrně značně
diskutovaným tématem, a to náklady právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních)
pohledávek. Do roku 2010 se o bagatelních pohledávkách mluvilo v souvislosti s částkou
do 2.000 Kč. Následně byla hranice bagatelních pohledávek zvýšena na částku 10.000
Kč. Ústavní soud však toto zvýšení podrobil značné kritice.
Počátkem roku 2014 předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh, ve kterém značně
snížilo výši odměny za zastoupení ve sporech, jejichž předmětem je právě bagatelní
pohledávka. Česká advokátní komora k tomuto návrhu zaujala poměrně negativní postoj,
když uvedla, že snížení mimosmluvní odměny za zastoupení v bagatelních věcech povede
ke zvýhodňování dlužníků, kteří nedostojí svým závazkům a poškozování věřitelů,
kterým nebudou nahrazeny náklady za vymáhání jejich pohledávek. Stanovisko České
advokátní komory je v tomto případě jednoznačné – přísudek je příjmem klienta, nikoli
advokáta.
Ve věci odměny za zastupování v bagatelních věcech došlo ke změně advokátního tarifu.
Tato změna odráží jistý kompromis mezi názorem Ministerstva spravedlnost a České
advokátní komory, když snížená odměna za zastupování náleží jen v občanském soudním
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řízení, které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně
týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech, v němž je předmětem řízení
peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč a v němž byla žalobci přiznána
náhrada nákladů řízení. Tato novela se tudíž týká pouze tzv. formulářových žalob, tedy
žalob, které mají podobu ustáleného vzoru a jednotlivé žaloby téhož žalobce se od sebe
liší pouze v minimální míře.
V podkapitolách nazvaných „Hotové výdaje a ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců“
a „Náklady důkazů – svědečné, znalečné, tlumočné“ se zabývám především náklady,
které vznikají osobám v souvislosti se soudním řízením, a ušlým výdělkem v souvislosti
s dostavením se k soudu. Mezi hotové výdaje řadíme především jízdné, dále stravné a
nocležné, které se však v praxi vyskytují jen velmi výjimečně. Hotové výdaje advokáta
jsou hrazeny paušální částkou 300 Kč, aniž by advokát musel jednotlivé výdaje
prokazovat. Takto hrazené paušální náklady se donedávna nevztahovaly na nezastoupené
účastníky. Ti museli každý svůj jednotlivý hotový výdaj prokázat. Toto bylo změněno
nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 7.10.2014, které v podstatě doplnilo do § 137 odst.
1 o.s.ř. mezi výčet nákladů řízení i hotové výdaje nahrazené paušální částkou. Jeví se
spravedlivé, aby hotové výdaje nezastoupených účastníků řízení byly taktéž nahrazeny
paušální částkou, stejně jako hotové výdaje účastníků zastoupených.
Právnímu zástupci náleží mimo jiné odměna za promeškaný čas, kterou blíže upravuje
advokátní tarif. V současné době je její výše 100 Kč za každou i započatou půlhodinu.
Ušlý výdělek se u osob v závislém pracovním poměru stanoví dle ustanovení zákoníku
práce, u osob, které nejsou v pracovním poměru dle vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím
řádu pro okresní a krajské soudy.
Mezi náklady důkazů řadíme především svědečné, znalečné a tlumočné. O těchto
nákladech je rozhodnuto ihned po jejich provedení a jsou vyplaceny neprodleně poté, co
o nich bylo pravomocně rozhodnuto. Svědci a fyzické osoby uvedené v § 126a musí své
právo na svědečné uplatnit do tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy bylo svědku
oznámeno, že k výslechu nedojde, jinak toto právo zaniká.
Kapitola pátá pojednává o placení nákladů řízení. Zprvu je vysvětlen rozdíl mezi
placením a hrazením nákladů řízení. Placení nákladů řízení se řídí tzv. zájmovým
principem, kdy náklady platí ten, v jehož zájmu nebo z jehož pokynu tyto náklady
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vzniknou. Účastníci platí v průběhu řízení náklady své a náklady svého zástupce. Náklady
ustanoveného zástupce platí stát a výše jeho odměny se řídí advokátním tarifem,
ustanoveními o mimosmluvní odměně.
Předpokládané náklady důkazů platí účastník, který provedení důkazu navrhl. Ostatní
náklady důkazů nese stát. Ten má poté právo na náhradu takto vynaložených nákladů vůči
účastníkovi, kterému byla uložena povinnost náklady řízení nahradit. Soud nemusí uložit
zaplacení zálohy na náklady důkazů žádnému z účastníků. V takovém případě platí tyto
náklady stát.
Kapitola šestá, Náhrada nákladů řízení, je z hlediska svého rozsahu v rámci mé rigorózní
práce jednou ze stěžejních kapitol. Je členěna na pět dalších podkapitol.
Na úvod této kapitoly definuji pojem náhrada nákladů řízení, tedy že poté, co byly
náklady v průběhu řízení placeny, rozhodne o jejich náhradě soud, tj. kdo a v jaké výši
poskytne náhradu druhému účastníku, za jeho vynaložené náklady.
Podkapitoly Zásada úspěchu ve věci a Zásada zavinění pojednávají o dvou základních
zásadách náhrady nákladů řízení.
Zásada úspěchu ve věci znamená, že ten, kdo měl ve věci plný úspěch má právo na to,
aby mu neúspěšný účastník nahradil náklady, které musel účelně použít k tomu, aby se
domohl svého práva nebo aby své ohrožené právo bránil. Tudíž účastník řízení, který ve
věci neuspěl, ponese bez náhrady nejen náklady své, nýbrž nahradí i veškeré účelně
vynaložené náklady úspěšné protistrany. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud
v rozhodnutí, kterým se řízení končí. Plným úspěchem ve věci je, bylo-li žalobě zcela
vyhověno, či byla-li zcela zamítnuta. V takovém případě přizná soud náhradu nákladů
řízení úspěšnému účastníku. Při částečném úspěchu ve věci soud náhradu nákladů řízení
mezi účastníky poměrně rozdělí nebo náhradu nákladů nepřizná žádnému účastníku. Plná
náhrada nákladů řízení náleží i tomu účastníku, který měl ve věci jen částečný úspěch,
avšak rozhodnutí o výši plnění záviselo na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu o
výši plnění.
Prolomení zásady úspěchu ve věci představuje pravidlo, že žalovaný, který neměl ve věci
úspěch, má i přes to právo na náhradu nákladů řízení v případě, kdy svým chováním
nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení.
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V rámci podkapitoly nazvané Zásada úspěchu ve věci podrobněji definuji, co se rozumí
pojmem „náhrada účelně vynaložených nákladů“. Účastník nemá právo na náhradu všech
vynaložených nákladů, nýbrž jen těch účelně vynaložených. Účelně vynaložené náklady
jsou pouze ty náklady, které účastník řízení vynaložil, aby mohl úspěšně hájit svá
porušená nebo ohrožená práva v soudním řízení. K účelně vynaloženým nákladům se
opakovaně vyjádřil ve svých rozhodnutích Nejvyšší soud ČR i Ústavní soud, jejichž
rozhodnutí v této podkapitole cituji.
Zásada zavinění stanoví uložit rozhodnutím soudu povinnost hradit náklady tomu
účastníku, který zavinil, že tyto náklady v průběhu řízení vznikly, ač by se tak za
normálních okolností nestalo. Účastník, který zavinil zastavení řízení, nahradí náklady,
které vznikly v průběhu řízení druhému účastníku. Toto pravidlo neplatí, bylo-li řízení
zastaveno v důsledku toho, že žalovaný splnil po podání žaloby nárok žalobce (žaloba
byla tudíž podána oprávněně).
Dalšími náklady, o kterých se rozhoduje dle zásady zavinění, jsou tzv. separované
náklady řízení. Ten, kdo zavinil vznik těchto nákladů je musí nahradit. O separovaných
nákladech rozhodne soud samostatně v průběhu řízení, nejlépe ihned poté, kdy tyto
náklady vznikly.
Na závěr této podkapitoly pojednávám krátce o ustanovení § 144 o.s.ř., které bylo zrušeno
novelou o.s.ř. Toto ustanovení se týkalo náhrady nákladů řízení o rozvod nebo neplatnost
manželství anebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zrušení, neplatnosti nebo
neexistenci partnerství. Účastníci těchto řízení právo na náhradu nákladů dle § 144 o.s.ř.
neměli. Všechna řízení ve věcech manželských a partnerských, stejně jako nesporná
řízení, byla však z o.s.ř. vyčleněna do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
V další podkapitole zmiňuji obecné pravidlo, že účastník, kterému soud uložil povinnost
nahradit náklady protistrany, je povinen tyto náklady uhradit k rukám advokáta
protistrany. Jedná-li se o advokáta ustanoveného účastníku soudem, nahradí účastník,
kterému byla uložena povinnost náklady nahradit, hotové výdaje advokáta a odměnu za
zastupování státu.
Ve zbylých dvou podkapitolách této kapitoly shrnuji náhradu nákladů řízení, skončilo-li
řízení smírem nebo bylo-li řízení zastaveno a náhradu nákladů řízení státu.
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Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, skončilo-li řízení smírem nebo
bylo-li řízení zastaveno. Stát má proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které
platil, pokud u těchto účastníků nejsou předpoklady pro osvobození od soudních
poplatků. Soud rozhodne ve sporném řízení o těchto nákladech podle výsledku řízení.
V případě, že neúspěšný účastník splňuje podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, nelze mu uložit povinnost nahradit náklady řízení státu. Tuto povinnost nelze
však přenést ani na úspěšného účastníka. V takovém případě nese tyto náklady stát.
Kapitola sedmá, nazvaná Nepřiznání náhrady nákladů řízení (moderační právo soudu), se
vyznačuje bohatou citací judikatury. K § 150 o.s.ř., který stanoví, že pro důvody hodné
zvláštního zřetele je možné náhradu nákladů řízení úspěšnému účastníkovi nepřiznat, se
již mnohokrát vyjádřil Ústavní soud i Nejvyšší soud ČR. Je to především z toho důvodu,
že zákon přesně nestanoví význam pojmu „důvody hodné zvláštního zřetele“ a nechává
výklad tohoto pojmu na jednotlivých soudech. Obecně lze říci, že při aplikaci § 150
přihlédne soud k průběhu řízení, k majetkové a sociální situaci neúspěšného účastníka,
ke zvláštním okolnostem každého případu a zároveň i k situaci úspěšného účastníka.
Následně musí soud účastníky poučit o úmyslu rozhodnout o nákladech řízení ve smyslu
§ 150 o.s.ř. a dát jim prostor se k tomuto postupu vyjádřit. Použití § 150 o.s.ř. musí soud
řádně odůvodnit. Rozhodne-li o aplikaci § 150 o.s.ř. soud prvního stupně, nemusí stejně
rozhodnout i odvolací soud.
V předposlední kapitole nazvané Rozhodnutí o nákladech řízení se zabývám tím, jak
soudy o nákladech řízení rozhodují. Rozhodnutí o nákladech řízení má být logickým
vyústěním celého řízení, nesmí být tudíž pro účastníky překvapivé. O nákladech řízení
rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se řízení končí. Toto rozhodnutí má konstitutivní
povahu. Své rozhodnutí o náhradě nákladů řízení musí soud řádně odůvodnit. Účastník
se může práva na náhradu nákladů řízení vzdát.
Soud ve svém rozhodnutí určí výši odměny zástupce účastníka dle advokátního tarifu,
nerozhodne-li se aplikovat § 150 o.s.ř. nebo nevzdá-li se účastník práva na náhradu
nákladů řízení. Dále soud rozhodne i o nákladech, které vznikly zaviněním účastníků
případně jiných osob. Přesnou výši nákladů řízení určí předseda senátu až v písemném
vyhotovení rozsudku.

110

Závěrečná kapitola nazvaná Stručný přehled nákladů řízení ve státech sousedících s ČR
je rozdělena do pěti podkapitol – Slovensko, Spolková republika Německo, Polsko,
Rakousko a Náklady řízení u Evropského soudního dvora.
V prvních čtyřech podkapitolách shrnuji stručně systém nákladů řízení ve státech
sousedících s ČR. Tyto státy mají v podstatě velmi podobný režim nákladů řízení jako
Česká republika, mají podobnou právní historii a taktéž se jedná o tzv. kontinentální
systém práva. V těchto státech se problematika nákladů řízení řídí v podstatě stejnými
principy, jako v České republice.
Řízení u Evropského soudního dvora nepodléhá soudním poplatkům (kromě uvedených
výjimek). Účastníci tohoto řízení sami platí náklady, které jim v průběhu řízení vzniknou.
Soudní dvůr rozhodne o nákladech řízení v rozhodnutí, kterým se řízení končí, podle
zásady úspěchu ve věci, případně zásady zavinění. Veškeré poplatky se provádějí
v eurech. Nemá-li účastník dostatek prostředků k vedení sporu, může požádat o
poskytnutí bezplatné právní pomoci.

Ve své rigorózní práci shrnuji problematiku nákladů sporného řízení civilního a
podkládám svá tvrzení současnou judikaturou Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu.
Některé instituty nákladů řízení pouze zmiňuji a stručně definuji, ostatním jsem se
věnovala ve své práci důkladněji.
Systém nákladů řízení v České republice je dle mého názoru fungujícím systémem. To
potvrzuje i skutečnost, že státy sousedící s ČR mají systém nákladů řízení velmi podobný,
postavený na stejných principech. Rozdíl představuje pouze konkrétní výše poplatků a
odměn, který se dle mého názoru bude v budoucnu v rámci Evropské Unie zmenšovat, až
se výše těchto částek pozvolna sjednotí.
Náklady řízení jsou tématem neustále diskutovaným a stále se rozvíjejícím, proto je třeba
vždy sledovat aktuální judikaturu a novely zákonů, které toto téma upravují. Moje
rigorózní práce přináší shrnutí tohoto tématu spolu s výčtem nejnovějších změn v dané
problematice, podpořených aktuální, stále se však vyvíjející, judikaturou.
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11. SEZNAM ZKRATEK

 AT – Vyhláška Ministerstva spravedlnost č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 ČAK – Česká advokátní komora
 JŘ SD - Jednací řád Soudního dvora Evropských společenství
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 o.s.ř. - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
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 ZŘS - Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 ZZT - Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
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13. SUMMARY

Title – The costs of civil dispute proceeding

The purpose of this thesis is to give a description of the costs of civil dispute proceeding
in the Czech Republic. The author’s aim is to support each part of the description by
current decisions of the Supreme Court and Constitutional Court. The author chose this
topic especially because there has been recently made important changes regarding the
costs of civil dispute proceeding and the Supreme Court and the Constitutional Court
have made significant decisions regarding the topic.
The topic of the thesis is divided into 9 chapters, each of them dealing with different
aspects of the costs of civil dispute proceeding. The first chapter is introductory and gives
a general introduction of the topic. The second chapter defines the concept of the costs of
civil dispute proceeding, stating their most important functions and giving a brief
overview of the costs of proceeding as listed in the Czech civil procedure code.
The third chapter deals with the costs that arise even prior to the beginning of the
proceedings, such as costs of a legal assistance or sending a qualified reminder of the
debt.
The fourth chapter is one of the key chapters of the thesis. It describes the costs that arise
during the proceedings. The first section of this chapter provides information about the
court fee, payers and payment of the court fee, fee calculation, the consequences of failure
to pay the fee and fee exemption. All facts stated in this section are supported by recent
Supreme Court and Constitutional Court decisions. The second section of this chapter
deals with the fee for legal assistance (lawyer fee). The fee for legal assistance can be
contractual or non-contractual. This section states the non-contractual fee calculation and
the legal assistance fee in case of so called petty claims with a recent decision of lowering
the fee in these so called petty cases. The last two sections of this chapter inform about
compensation of expenses and loss of earnings of the parties during the proceedings and
about the costs of evidence.
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Chapter five concentrates on payment of the costs of proceeding and chapter six
concentrates on compensation of the costs of proceeding. The difference between
“payment” and “compensation” is explained in both chapters. Chapter six further deals
with the principles of the compensation, compensation of the costs when the proceeding
ends with reconciliation and the compensation of the state costs.
Chapter seven focuses on situations when the court decides not to compensate the costs
of proceeding as they should be compensated under normal circumstances. There are also
many court decisions in this chapter giving an example of how this rule is applied in
practice.
Chapter eight describes the court decision on costs of proceeding, which must be a logical
outcome of the proceeding.
The final ninth chapter provides a comparison of the costs of proceeding in states that
share borders with the Czech Republic – Slovakia, Germany, Poland and Austria. The
final section of this chapter deals with the costs of proceeding at the European Court of
Justice.
The main aim of this thesis is to provide a structured description of the costs of proceeding
supported by recent decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court. This
thesis proves the author’s initial hypothesis that the subject of the costs of civil dispute
proceeding in the Czech Republic has changed dynamically over the past few years.
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ABSTRAKT

Tato rigorózní práce se věnuje problematice nákladů řízení v občanském řízení soudním.
Po obecném úvodu do problematiky rozděluje náklady řízení na náklady, které vznikají
před zahájením soudního řízení a na náklady vznikající v průběhu soudního řízení.
Stěžejními kapitolami první části této rigorózní práce jsou kapitoly o soudních poplatcích
a o odměně za zastupování.
Druhá část rigorózní práce se zabývá rozdílem mezi placením a hrazením nákladů řízení
a následně i problematikou rozhodování o nákladech řízení spolu s moderačním právem
soudu. Závěrečná kapitola je zaměřena na srovnání české právní úpravy nákladů řízení
s úpravou států sousedících s Českou republikou a na stručné shrnutí nákladů řízení u
Evropského soudního dvora.

ABSTRACT

This thesis focuses on the costs of civil dispute proceeding. After a general introduction
of the topic, the costs of civil dispute proceeding are divided into two chapters – the costs
that arise prior to the beginning of the proceeding and the costs that arise after the
proceeding begins. The main chapters of the first part of this thesis are chapters dealing
with court fee and lawyer fee.
The second part of this thesis concentrates on the difference between paying and
compensating the costs of proceeding, the issue of deciding on costs, together with the
right of court not to compensate the costs of proceeding as they should be compensated
under normal circumstances. The final chapter gives a comparison of the costs of civil
dispute proceeding between Czech legislation and the legislation of the states that share
borders with the Czech Republic and finally it describes shortly the costs of proceeding
at the European Court of Justice.
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