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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomických aspektů soudního řízení 

v České republice, které by mělo sloužit k zjištění, za jakých okolností se vyplatí soudní 

spor vést, a kdy se naopak do sporu vstupovat nevyplatí. 

První část práce je věnována obeznámení s danou problematikou a vymezení 

nejdůležitějších pojmů. Seznamujeme se zde se soudnictvím, jako takovým, 

a zaměřujeme se na civilní proces, neboť na spory v rozsahu procesu civilního je práce 

orientována. V rámci zmiňovaného procesu si vymezujeme jeho účastníky a dozvídáme 

se, koho za účastníka považujeme a koho nikoliv. Následuje podrobnější seznámení 

s jednotlivými subjekty, díky němuž zjišťujeme např., v jakých záležitostech jednotlivé 

soudy rozhodují, nebo jaký je rozdíl mezi účastníkem řízení a jinými subjekty na řízení 

zúčastněnými. Poté se zaměřujeme na samotný průběh soudního řízení, konkrétně řízení 

sporného, aby byla naše představa soudního procesu ucelená. Dále se přesouváme 

na klíčovou oblast naší práce, přičemž nejprve popisujeme náklady soudního řízení, 

dozvídáme se, proč jsou důležité a jakou funkci plní. Zmiňujeme také dvě významné 

novely v oblasti nákladů řízení a v neposlední řadě se zaobíráme rozhodováním soudů 

o náhradě vynaložených nákladů.  

V druhé části práce se zabýváme ekonomickými aspekty soudního řízení, které 

neřeší žádný právní předpis, a v rozhodnutí o náhradě je tudíž nenalezneme, přesto však 

mají vliv na účastníka řízení a jeho rozhodování. Patří mezi ně finanční ukazatele, jako 

náklady obětované příležitosti, časová hodnota peněz a pravděpodobnost zaplacení 

náhrady. V závěru kapitoly se zabýváme metodikou práce, v níž popisujeme, jak 

jednotlivé ukazatele finanční analýzy zohledníme při výpočtech. 

Třetí, a taky poslední část, je již prakticky zaměřena na analýzu konkrétních 

soudních případů. Vyčíslujeme zde především časovou hodnotu vynaložených nákladů 

a rozlišujeme reálnou a nominální hodnotu náhrady, ve srovnání s nominální částkou 

přiřčenou soudem. Rovněž analyzujeme, zda se, na základě pravděpodobnosti zaplacení 

náhrady, dotčenému subjektu vyplatí soudní spor vést. Na závěr formulujeme 

vyplynuvší poznatky, na základě kterých doporučujeme určité návrhy a doporučení, 

kterými by se nalezené nedostatky eliminovaly. 
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2 PROBLEMATIKA SOUDNÍHO ŘÍZENÍ 

A VYMEZENÍ POJMŮ 

Jelikož je účelem této práce posloužení také běžnému čtenáři, laikovi, vhodným 

zapojením do problematiky se zdá býti jakési obeznámení, a to nejen se soudním 

řízením samotným, ale také s jeho účastníky, jednotlivými soudy a nepochybně 

i náklady, u nichž se dozvíme nejen, které náklady účastníkům soudního řízení vznikají, 

ale také jaké jsou možnosti jejich náhrady.  

2.1 Soudnictví 

„Soudnictví lze definovat jako činnost nezávislých soudů jako státních orgánů, 

vykonávanou podle stanovených pravidel a spočívající v závazném řešení konkrétních 

případů podle právních norem.“
1
  

Pojem soudnictví může být chápán také jako zajištění práva na soudní ochranu, 

což patří k základním právům účastníků řízení a podstatou je co nejširší možnost obrátit 

se na soud a povinnost státu zajistit, aby proces proběhl adekvátním způsobem.
2
  

Právo na soudní ochranu znamená ochranu subjektivního práva, neboť 

soudnictví je spjato především s ochranou subjektivních práv (prostřednictvím nichž 

se většinou dosahuje i ochrany práva objektivního). Jiné prostředky ochrany 

než ochrana soudní jsou připuštěny jako výjimky z ústavního principu; musí se opírat 

o zákon a být přezkoumatelné v plném rozsahu rozhodování soudy. Základním prvkem 

je také skutečnost, že má oprávněný subjekt možnost volby, zda se bude soudní ochrany 

domáhat. 

                                                 

1 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 17. ISBN 978-80-

7201-842-0. 

2 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 18-22. ISBN 978-80-

7201-842-0. 
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Pravomoc soudů ztělesňuje záležitosti, jež jsou soudy oprávněny a povinny 

projednávat a rozhodovat. Určuje řešení právních konfliktních situací, které se projevují 

jako spor o právo, porušení právní normy nebo jiný střet mezi právními subjekty, a také 

věci výslovně soudům svěřené. Rozšiřování pravomoci soudů o nespornou agendu 

by se nemělo dít na úkor jejich základní funkce, kterou je řešení právních konfliktů.  

2.2 Civilní proces 

Řízení u soudu probíhá ve třech základních formách. Jsou jimi civilní proces, 

trestní řízení a soudní řízení správní. Práce je zaměřena na spory v rozsahu procesu 

civilního, proto je tato část věnována právě jim. 

Civilní proces lze vyjádřit jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku 

procesní činnosti soudu, účastníků a dalších procesních subjektů při poskytování 

ochrany soukromoprávním a některým jiným právním vztahům. 
3
 

Uvádějí se tři pojmové prvky civilního procesu. Jsou jimi 

 procesní vztahy - právní vztahy založené procesem, které se svou závazností 

a vynutitelností odlišují od hmotněprávních vztahů; z hlediska postavení účastníků 

rozlišujeme komplexní (základní) procesní vztah (určitý proces jako celek; vždy 

trojstranný) a konkrétní procesní vztahy (vznikají v průběhu procesu, soud také 

účastníkem), 

 procesní subjekty - subjekty, které svou činností mohou ovlivňovat průběh 

řízení, avšak pouze procesní subjekty mohou vstupovat do procesních vztahů, 

 procesní úkony - úkony, z nichž se skládá procesní činnost subjektů řízení. 
4
 

                                                 

3 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2003. 146 s. ISBN 80-7239-155-0. 

4 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 33-35. ISBN 978-80-

7201-842-0. 
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2.3 Subjekty civilního soudního procesu 

Subjekty civilního soudního procesu lze rozumět pouze osoby mající možnost 

svou činností ovlivňovat průběh řízení, a jimž tímto náleží jistá procesní práva 

a povinnosti. Jsou jimi soudy, účastníci řízení a jiné subjekty zúčastněné na řízení. 
5
 

Divák, účastnící se jednání soudu jako veřejnost, nemá v tomto jednání žádná 

individuální práva ani povinnosti, neboť se nejedná o účastníka řízení, ba ani o osobu 

zúčastněnou na řízení. 
6
 

Mezi procesními subjekty vznikají procesněprávní vztahy. Tyto vztahy vznikají 

zahájením řízení, přičemž nezáleží na skutečné existenci či neexistenci hmotněprávního 

vztahu. Obsahem jsou práva a povinnosti procesní, předmětem pak, zda tento vztah 

skutečně mezi účastníky existuje, popř. jaká práva a povinnosti z něj plynou 

účastníkům.  

Již tedy víme, koho můžeme považovat za účastníka na soudním řízení a že jim 

náleží určitá práva a povinnosti. V následujících kapitolách se budeme těmito účastníky 

zabývat podrobněji.  

2.4 Soudy 

Hlavním úkolem soudů je poskytování právní ochrany. Pouze soudy jsou 

oprávněny řešit a autoritativně rozhodovat spory mezi zúčastněnými subjekty a žádný 

jiný orgán nesmí zasahovat do jejich pravomoci. „Každý má právo domáhat se u soudu 

ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.“
7
 Zvláštní postavení má Ústavní 

soud, který je orgánem ochrany ústavnosti, dále je soudní systém ČR tvořen soustavou 

soudů obecných. 

                                                 

5 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2003. 188 s. ISBN 80-7239-155-0. 

6 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 93-95. ISBN 978-80-

7201-842-0. 

7 § 3 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Právní úprava soudnictví je v základních pramenech tvořena zákony ústavními, 

jmenovitě ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (zejména 

hlavou IV.), a ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

Dalšími prameny právní úpravy soudnictví je např. právní norma upravující 

organizaci a činnost českých soudů, která se nalézá v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů (dále jen zákon 

o soudech a soudcích), zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jež upravuje 

fungování ústavního soudu atd.  

Řízení u soudu je v ČR upraveno především procesními řády, kterými jsou zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád a zákon 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

Obsazení soudu stanoví zákony o řízení před soudy. V řízení před soudem 

rozhoduje senát nebo samosoudce; podle zvláštního právního předpisu se 

na rozhodovací a jiné činnosti soudů podílejí dále justiční čekatelé, asistenti soudců, 

vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.
8
  

Před soudem jsou si všichni rovni, každý má nárok se v mezích zákona domáhat 

svých práv a každý má také právo, aby jeho věc byla projednána a rozhodnuta bez 

zbytečných průtahů. Řízení před soudy je, až na výjimky stanovené zákonem, ústní 

a veřejné. Rozsudky jsou vyhlašovány jménem republiky a vždy veřejně. Jakékoliv 

záznamy z průběhu soudního jednání lze pořizovat pouze s předchozím souhlasem 

předsedy senátu nebo samosoudce, pokud by však provádění těchto záznamů 

jakýmkoliv způsobem poškozovalo průběh řízení, je předseda senátu nebo samosoudce 

oprávněn jejich pořizování zakázat. 

Je zakázáno vstupovat do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, se zbraní 

nebo s jinými předměty, které mohou ohrozit život, zdraví anebo pořádek. Toto se však 

nevztahuje na soudce a příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, pokud tak činí 

v souvislosti s plněním svých služebních povinností. Každý účastník je tedy za tímto 

účelem povinen podstoupit osobní prohlídku a prohlídku všech věcí, jež má u sebe. 

                                                 

8 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
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2.4.1 Ústavní soud ČR 

Ústavní soud ČR je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Jeho postavení 

a kompetence jsou zakotveny v Zákoně o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. a  sídlo 

se nachází v Brně. 
9
 

Není součástí soustavy obecných soudů. Jeho základním posláním je chránit 

ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv 

a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter 

výkonu státní moci, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, jež by nebyla s ústavním 

pořádkem České republiky v souladu. Další kompetence, které mu přísluší, jsou 

rozhodování v některých věcech, týkajících se volebního práva a posuzování souladu 

mezinárodních smluv s Ústavou před jejich ratifikací.  

Je tvořen patnácti soudci, rozhodujícími ve čtyřech tříčlenných senátech nebo 

v plénu
10

; vybraná procesní rozhodnutí svěřuje zákon i jednotlivým soudcům 

samostatně. Soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu Parlamentu 

prezident republiky, a to na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu Ústava 

nezakazuje. Prezident republiky jmenuje také předsedu a dva místopředsedy Ústavního 

soudu; ty volí samostatně z řad soudců Ústavního soudu.  

Ústavní soud rozhoduje ve věcech podle čl. 87 Ústavy. Rozhodnutí usnesená 

Ústavním soudem jsou konečná a nelze se proti nim odvolat. Ústavní soud rozhoduje 

nálezem či usnesením. První formou rozhoduje ve věci samé, druhou ve věcech 

ostatních. Odůvodnění nálezů často obsahují vyjádření k významným právním otázkám, 

a protože jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány 

a osoby, jsou považovány za jeden z pramenů práva a zachází se s nimi jako 

s precedenty. Pokud soudce s přijatým rozhodnutím nesouhlasí, má právo k tomuto 

rozhodnutí připojit své odlišné stanovisko. Toto oprávnění je exkluzivitou Ústavního 

soudu, neboť soudci obecných soudů jej nemají. 

                                                 

9 ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. ÚS: O Ústavním soudu: Postavení a pravomoci [online]. ÚS [8. 3. 2012]. 

Dostupné z: http://www.concourt.cz/clanek/2023 

10 Plénum značí zasedání všech, neboli celek všech členů. 
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2.4.2 Obecné soudy ČR 

Soustavou obecných soudů rozumíme organizační uspořádání soudnictví, 

a to podle struktury, stupně a základních vztahů mezi nimi. České soudnictví je 

označováno za čtyřstupňové, přičemž na počátku jsou soudy okresní, nad nimi soudy 

krajské, jež jsou zastřešovány soudy vrchními, a celá soustava vrcholí Nejvyšším 

soudem, pro věci správní pak Nejvyšším soudem správním. Podle čl. 91 Ústavy je 

přípustné, že zákon může tyto soudy označit i jinak. Mimo systém obecných soudů stojí 

Ústavní soud, vystupující jako soudní orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 a násl. Ústavy 

České republiky). 
11

 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je společně s Ústavním soudem 

ČR a Nejvyšším správním soudem ČR vrcholným soudním orgánem. Nejvyšší soud ČR 

rozhoduje ve věcech z oblasti občanského soudního řízení a řízení trestního. Je složen 

z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších 

soudců. Předsedu soudu a místopředsedu soudu jmenuje prezident republiky.
12

  

Rozhodovací činnost vykonávají soudci, předseda a místopředseda k tomu 

vykonávají také státní správu Nejvyššího soudu v rozsahu stanoveném zákonem 

o soudech a soudcích. Předsedové kolegií zároveň organizují a řídí činnost kolegií. 

Předsedové senátu při rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů. 

Soudci rozhodují dle vlastního svědomí a jsou vázáni pouze zákonem. 

Rozhodování Nejvyššího soudu je zpravidla na senátech, jež bývají složeny z předsedy 

senátu a dvou soudců, nebo ve velkých senátech kolegií.  

Velké senáty kolegií jsou složeny nejméně z devíti soudců příslušného kolegia 

Nejvyššího soudu a rozhodují v případě, postoupí-li jim věc některý ze senátů 

Nejvyššího soudu z důvodu odlišného právního názoru, než je právní názor vyjádřený 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu. Svůj odlišný názor při postoupení věci musí řádně 

                                                 

11 ZAHRANÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 396 s. ISBN 978-80-

7380-044-4. 

12 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
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zdůvodnit. Tříčlenné senáty pak rozhodují o dovoláních, o stížnostech pro porušení 

zákona, ve věcech trestních, dále také o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí 

cizozemských soudů na území České republiky, je-li to vyžadováno zvláštním právním 

předpisem či mezinárodní smlouvou.  

Dle úseku své činnosti tvoří Soudci Nejvyššího soudu kolegia. Nyní má Nejvyšší 

soud kolegia dvě, jimiž jsou občanskoprávní a obchodní kolegium a trestní kolegium. 

V jejich čele sedí předsedové, mající na starost zejména organizaci a řízení těchto 

kolegií.
13

  

Kolegia slouží k zajištění zákonnosti a jednotnosti rozhodování soudů. Nejprve 

vyhodnocují rozhodnutí soudů, aby poté mohli předkládat předsedovi Nejvyššího soudu 

návrhy na zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů či pléna. Kolegia dále 

zaujímají stanoviska a rozhodují o zařazení rozhodnutí do Sbírky soudních rozhodnutí 

a stanovisek na návrh předsedy Nejvyššího soudu, předsedy kolegia nebo velkého 

senátu. Jednání kolegia nejsou veřejná. 
14

 

Plénum je nejvýznamnějším kolektivním orgánem Nejvyššího soudu. Skládá se 

z předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů 

a ostatních soudců Nejvyššího soudu. Prioritou pléna je Jednací řád Nejvyššího soudu, 

pak také v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací 

činnosti soudů ve věcech určitého druhu, co se kolegií týče. Mají-li být usnesení pléna 

Nejvyššího soudu platná, je k zapotřebí přítomnosti dvou třetin členů, přičemž k přijetí 

usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Jedná-li se o zaujetí 

stanoviska ke sloučení občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia nebo k jejich 

opětovnému rozdělení, je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Zasedání 

pléna jsou neveřejná. 

Nejvyšší soud je povinen vydávat Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, v níž 

se uveřejňují stanoviska Nejvyššího soudu, zaujatá kolegii nebo plénem, a vybraná 

rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudů, vše v zájmu jednotného rozhodování. 

                                                 

13 NEJVYŠŠÍ SOUD ČR:  O nejvyšším soudu [online]. NS [8. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Edit/ONejvyssimsoudu~Obecneinformace?Open&area=O%20N

ejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20soudu&grp=Obecn%C3%A9%20informace&lng= 

14 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
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Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší správní soud, se sídlem v Brně, je vrcholným soudním orgánem 

zajišťujícím jednotu a zákonnost rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů 

ve správním soudnictví, a to tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech 

stanovených zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním 

zákonem.
15

 

Nejvyšší správní soud se skládá z předsedy a místopředsedy soudu, předsedů 

kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Rozhodovací činnost vykonávají soudci. 

Předseda a místopředseda mimo to vykonávají také státní správu Nejvyššího správního 

soudu. Činnost kolegií, jejich organizaci a provoz mají krom rozhodovací činnosti 

na starost předsedové kolegií. O organizaci a řízení činnosti senátů je rozšířena 

rozhodovací činnost předsedů senátů. Rozhodnutí činí v senátech nebo v rozšířených 

senátech, které se skládají vždy z předsedy senátu a soudců, a v případě jednoduchých 

procesních rozhodnutí může rozhodovat i předseda senátu sám. 

Senát je v záležitostech volebních, ve věcech politických stran a politických 

hnutí a v řízení o kompetenčních žalobách složen z předsedy a šesti soudců, v ostatních 

případech z předsedy a dvou soudců. 

Nastane-li situace, kdy senát Nejvyššího správního soudu dospěje při svém 

rozhodování k odlišnému právnímu názoru nežli je právní názor vyjádřený v rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, postoupí danou věc k rozhodnutí rozšířenému senátu. Svůj 

odlišný právní názor musí zdůvodnit. 

Rozšířený senát, rozhoduje o věcech postoupených senátem. Podle téma 

záležitosti a velikosti senátu o tématu rozhodujícím se také rozšířený senát účastní 

na rozhodování v sedmi či devítičlenných týmech. V sestavě předseda a osm soudců 

rozhoduje v případech postoupených sedmičlenným senátem, tedy v záležitostech 

volebních, ve věcech politických stran a politických hnutí a v řízení o kompetenčních 

žalobách. Rozhoduje-li o věcech, které mu postoupí senát složený z předsedy a dvou 

soudců, je sestaven z předsedy a šesti soudců. 

                                                 

15 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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Jestliže senát opětovně dospěje k odlišnému právnímu názoru, než je právní 

názor o téže právní otázce, o nějž se opírá rozhodnutí správního orgánu, má možnost 

předložit tuto právní otázku rozšířenému senátu k posouzení. Pokud se rozšířený senát 

usnese na právním názoru shodném s dosavadní rozhodovací činností Nejvyššího 

správního soudu, přijme jej jako zásadní usnesení. To posléze zveřejní ve Sbírce 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a zašle příslušnému správnímu orgánu 

a příslušnému ústřednímu správnímu úřadu.
 16

 

Plénum tvoří v případě Nejvyššího správního soudu všichni soudci. Na návrh 

předsedy rozhoduje o počtu kolegií soudu. V současné době má Nejvyšší správní soud 

kolegium finančně-správní a kolegium sociálně-správní. Usnesení pléna mohou být 

považována za platná za přítomnosti nejméně dvou třetin svých členů a k přijetí 

usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Jedná-li plénum 

o zaujetí stanoviska k rozhodnutí o počtu kolegií nebo k přijetí jednacího řádu, 

je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Plénum je svoláváno předsedou 

Nejvyššího správního soudu, který zároveň určuje jeho program a řídí celé zasedání. 

Svolání pléna je možné také na žádost soudců, přičemž žádost musí být vznesena 

nejméně od jedné třetiny všech soudců Nejvyššího správního soudu. V takovém případě 

je předseda Nejvyššího správního soudu povinen svolat plénum do jednoho měsíce 

a program pléna určit podle návrhu toho, kdo o svolání pléna požádal. Zasedání pléna 

jsou neveřejná, je však možné přizvat také další osoby. 

Aby byla zajištěna jednotnost rozhodování soudů, vydává Nejvyšší správní soud 

Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V této sbírce se po projednání v plénu 

uveřejňují vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a rozhodnutí krajských 

soudů vydaná ve správním soudnictví a dále zásadní usnesení a stanoviska Nejvyššího 

správního soudu. 

Vrchní soudy 

Vrchní soudy jsou druhé nejvyšší v pořadí obecných soudů a upravuje je zákon 

o soudech a soudcích. V České republice jsou v současné době zřízeny dva vrchní 

soudy, z nichž jeden sídlí v Praze a druhý se nachází v Olomouci. Každému vrchnímu 

                                                 

16 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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soudu je přiřazen obvod krajských soudů. Tyto obvody lze nalézt v příloze č. 1 

k zákonu o soudech a soudcích. 

Vrchní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedů soudu, předsedů senátů 

a dalších soudců. Rozhodovací činnost vykonávají soudci. Předseda a místopředsedové 

navíc vykonávají státní správu vrchního soudu, předsedové senátu mají k rozhodovací 

činnosti na starosti též organizaci a řízení činnosti senátů. Na rozhodovací činnosti 

vrchního soudu se podle zvláštního právního předpisu podílejí také vyšší soudní 

úředníci a soudní tajemníci.
17

 

Rozhodování Vrchního soudu probíhá v senátech složených z předsedy senátu 

a dvou soudců, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem jinak. Oba soudy 

převážně rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly 

v prvním stupni krajské soudy spadající do jejich obvodu. 

Předseda vrchního soudu dává Nejvyššímu soudu podněty ke sjednocení 

rozhodování soudů, a to na základě pravomocných rozhodnutí vrchního soudu a soudů 

spadajících do jejich obvodu. Dále předseda vrchního soudu, je-li o to požádán 

Nejvyšším soudem, podává vyjádření před zaujetím stanoviska Nejvyšším soudem.
18

 

Krajské soudy 

V České republice je nyní osm krajských soudů. Dva z nich se nachází v Praze, 

další můžeme nalézt v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, 

Brně a Ostravě. Působnost krajského soudu pro hlavní město Prahu vykonává Městský 

soud v Praze, druhým je Krajský soud v Praze, který působí pro Středočeský kraj. 

Obvody těchto i ostatních krajských soudů můžeme spatřit v příloze č. 2 k zákonu 

o soudech a soudcích. 

Krajské soudy rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, ve kterých 

rozhodovaly v prvním stupni soudy okresní, patřící do jejich obvodu, a zároveň 

v zákonem stanovených případech jako soudy prvního stupně. V některých případech 

mohou rozhodovat ve věcech správního soudnictví a dalších zákonem stanovených 

                                                 

17 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

18 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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případech.
19

 

Krajský soud je složen z předsedy soudu, místopředsedů soudu, předsedů senátů 

a dalších soudců. Rozhodovací činnost vykonávají soudci a přísedící. Předseda 

a místopředsedové krajského soudu vykonávají zároveň státní správu krajského soudu 

a státní správu okresních soudů patřících do jejich obvodu. Předsedové senátu mají 

za úkol kromě rozhodovací činnosti též organizaci a řízení činnosti senátů. 

Na rozhodovací činnosti krajského soudu se podílejí také vyšší soudní úředníci, justiční 

čekatelé a soudní tajemníci. 

Krajský soud rozhoduje v senátech; v případech stanovených zákony o řízení 

před soudy rozhodují samosoudci. Samosoudcem je předseda senátu nebo soudce. 

Pro rozhodování krajských soudů jako soudů prvního stupně v trestních věcech 

se senáty krajského soudu skládají z předsedy senátu a dvou přísedících, v ostatních 

případech se skládají z předsedy senátu a dvou soudců. Předsedou senátu se může stát 

pouze soudce. 

Předseda krajského soudu dává podněty ke sjednocení rozhodování soudů 

Nejvyššímu soudu, a to na základě pravomocných rozhodnutí krajského soudu 

a okresních soudů spadajících do jejich obvodu. Je-li o to předseda krajského soudu 

požádán Nejvyšším soudem, podává také vyjádření před zaujetím stanoviska Nejvyšším 

soudem. Totéž platí při žádosti podávané Nejvyšším správním soudem. 

Okresní soudy 

Okresní soudy, jako nejnižší články soustavy obecných soudů, rozhodují 

ve většině případů jako soudy prvního stupně. V ostatních případech rozhodují jako 

soudy prvního stupně soudy krajské.
20

 

Vymezení soudních obvodů české republiky bylo zkonstruováno dle okresů 

a pražských obvodů, jejichž hranice se sice časem posunuly, avšak počet soudů zůstal 

zachován. Celkem existuje v České republice v současné době 75 okresních soudů, z nichž 

10 vykonává svou činnost v obvodech města Prahy. V Brně vykonává působnost okresního 

                                                 

19 Zákon o soudech a soudcích 

20 ZAHRANÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 45 s. ISBN 978-80-

7380-044-4. 
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soudu Městský soud v Brně. Jednotlivé obvody a sídla okresních soudů lze nalézt v zákoně 

o soudech a soudcích, příloze č. 3.21 

Okresní soud je složen z předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů 

soudu, předsedů senátů a dalších soudců. Rozhodovací činnost vykonávají soudci 

a přísedící. Předseda a místopředseda nebo místopředsedové, krom rozhodovací 

činnosti, vykonávají také státní správu okresního soudu, předsedové senátu 

k rozhodovací činnosti také organizují a řídí činnost senátů. Na rozhodovací činnosti 

okresního soudu se podílejí také vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé, soudní 

tajemníci a soudní vykonavatelé. 

Ve věcech stanovených zákony o řízení před soudy rozhoduje okresní soud 

v senátech; v ostatních případech rozhoduje samosoudcem. Senáty jsou složeny 

z předsedy senátu a dvou přísedících; samosoudcem může být předseda senátu 

nebo soudce. Předsedou senátu se smí stát pouze soudce. 

Předseda okresního soudu předává Nejvyššímu soudu podněty ke sjednocení 

rozhodování soudů, a to na základě pravomocných rozhodnutí okresního soudu. 

2.4.3 Příslušnost soudů 

Určení konkrétního soudu, jež se bude daným případem zabývat, je záležitostí 

ustanovení o příslušnosti soudu. Existují jisté zásady, jež vyhodnocují, na který soud 

je nutné se obrátit, aby byla zvolena co nejlepší možnost, a to co se týče jak blízkosti 

k účastníkům a předmětu řízení, tak specializaci či odbornosti soudců, kteří jsou 

pro jednání u soudu směrodatní. Nevýhodou je, že ona hlediska občas působí také proti 

sobě navzájem, což způsobuje jakousi typizaci hledisek, bez níž by byla pravidla 

příslušnosti příliš složitá.
22

   

Pravidla příslušnosti je možné směřovat dle úpravy rozsahu působnosti mezi 

soudy různých článků, pak se jedná o příslušnost věcnou a funkční, anebo mezi soudy 

téhož článku soudní soustavy, v tomto případě se jedná o příslušnost místní nebo 

kauzální.  

                                                 

21 Zákon o soudech a soudcích 

22 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 121-122. ISBN 978-

80-7201-842-0. 
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Věcná příslušnost určuje soudy příslušné k projednání a rozhodnutí věci jako 

soudy prvního stupně. Tedy který soud je schopen danou věc dostatečně odborně 

posoudit. Funkční příslušnost určuje soudy, jež budou rozhodovat o opravných 

prostředcích v případě odvolání stran jako soudy druhého stupně. Místní příslušnost 

určuje rozmezí působnosti mezi soudy stejného článku soustavy, tedy kupříkladu, který 

soud daného okresu se bude věcí zabývat. Je-li místně příslušných soudů více, smí se 

řízení konat u kteréhokoliv z nich. Pokud se jedná o věc spadající do pravomoci soudů 

České republiky, ale zjištění místní příslušnosti je nemožné, je na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, který soud bude o věci projednávat a rozhodovat. Objevuje se také 

tzv. kauzální příslušnost, spočívající ve specializaci soudů na určité kauzy. V současné 

době u nás vykonávají soudnictví pouze soudy nezávislé.  

Normy upravující postup při uplatňování práva před soudem můžeme vyhledat 

v procesních předpisech obsažených z největší části v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (OSŘ) a zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  

Není-li určeno zákonem jinak, vystupují jako soudy prvního stupně soudy 

okresní. Krajské soudy pak rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech obchodních, 

v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech a dalších sporech uvedených 

v § 9 odst. 2 občanského soudního řádu. Jedná-li se o účastníka činícího si nárok na věc 

nebo právo, o nichž probíhá řízení mezi jinými osobami, jsou příslušné v prvním stupni 

okresní nebo krajské soudy. Rozhodující je, u kterého z nich probíhal první stupeň 

řízení o nárokované věci či právu. Jako soud prvního stupně může vystupovat, pokud 

tak stanoví zvláštní právní předpis, také Nejvyšší soud (NS).
23

  

O odvoláních proti rozhodnutím rozhoduje vždy soud vyšší instance, 

o dovoláních krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší 

soud. Nastane-li situace dle § 14, § 15 odst. 2 a § 16a OSŘ, kdy příslušný soud o věci 

jednat nemůže z důvodu vyloučení jeho soudců, musí být věc přikázána jinému soudu 

téhož stupně. Stejný důsledek může nastat také z důvodu vhodnosti. O přikázání věci 

jinému soudu rozhoduje nejblíže společně nadřízený soud soudu příslušnému a soudu, 

jemuž má být daná věc přikázána. Účastníci mají právo se k výběru vyjádřit. 

                                                 

23 Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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2.5 Účastníci řízení 

Účastníci řízení jsou Obligatorní účastníci, neboť bez nich neexistuje řízení, 

a jejich postavení je podřízeno soudu, ovšem je většinou na nich, zda vůbec a jak bude 

proces probíhat. Jedná-li se o řízení sporné, soud označuje účastníky jako žalovaného 

na straně jedné a žalobce na straně druhé. V nesporném řízení je pak účastník označován 

termíny navrhovatel, popř. odpůrce. 24 

Jedná se o terminus technicus, přičemž procesní účastenství spočívá v právech 

a povinnostech vznikajících účastníkovi procesu, jakož i jeho právech či povinnostech, 

o kterých se v procesu jedná, a to bez ohledu na jeho fyzickou účast při řízení, 

či zastoupení jiným subjektem.  

Účastníci v občanském soudním řízení se vyznačují rovným postavením, právem 

jednat před soudem ve své mateřštině a povinností soudu zajistit jim stejné možnosti 

k uplatnění jejich práv. 
25

 

Způsobilost být účastníkem řízení (právní způsobilost) má ten, kdo je právně 

způsobilý nosit práva a povinnosti, případně komu způsobilost přiznává zákon, neboť 

kdo může být subjektem práva, musí mít také možnost zúčastnit se procesu sloužícího 

k jeho ochraně. Způsobilými jsou tedy fyzické osoby, právnické osoby a stát. Fyzické 

osoby jsou způsobilé být účastníkem bez ohledu na věk, či jiné okolnosti, a to i jedná-li 

se o dítě počaté, narodí-li se živé. Právnické osoby nabývají způsobilosti od svého 

vzniku a stát, účastní-li se občanskoprávních vztahů, vystupuje v nich jako právnická 

osoba a nabývá rovněž práv a povinností účastníka řízení. Způsobilost být účastníkem 

je bezprostřední podmínkou procesní subjektivity, neboť soud nemůže jednat s někým, 

kdo není právně způsobilý, a to ani prostřednictvím zástupce, neb takovému subjektu 

žádná práva a povinnosti nemohou vzniknout a soud tedy nemá o čem rozhodovat. 

Nedostatek způsobilosti vede k zastavení řízení. 
26

 

Procesní způsobilost značí samostatnost jednání před soudem. Každý 

                                                 

24 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 141-142. ISBN 978-

80-7201-842-0. 

25 § 18 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

26 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 143-157. ISBN 978-

80-7201-842-0. 
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je způsobilý v tom rozsahu, v němž je způsobilý k právním úkonům. Fyzická osoba 

nabývá této způsobilosti zletilostí, pokud zákon nestanoví jinak, a končí smrtí. Na rozdíl 

od způsobilosti být účastníkem, může ovšem soud fyzickou osobu způsobilosti 

k právním úkonům zbavit či její způsobilost omezit. V případě cizinců se jejich procesní 

způsobilost řídí právním řádem státu, jehož jsou příslušníky. Postačující je však procesní 

způsobilost cizince dle právního řádu ČR. V případě právnických osob jejich právní 

subjektivita i způsobilost k právním úkonům splývají, řeší se zde však otázka, kdo jejich 

jménem jedná před soudem (§ 21 OSŘ), a to i pokud je právnickou osobou stát (§ 21a 

OSŘ). V tomto případě se nemluví o zastoupení, ale o jednání jménem právnické osoby, 

která sama jednat nemůže. Osoby jednající jménem právnické osoby se neprezentují 

plnou mocí, nýbrž listinou stvrzující, že se opravdu jedná o statutárního zástupce. Stejně 

jako fyzická osoba si i právnická osoba může zvolit svého zástupce (advokáta), který 

pak jedná na základě svěřené plné moci. Nedostatečná procesní způsobilost účastníka 

není překážkou účastenství, takový účastník však musí být zastoupen, což lze splnit 

i dodatečně během procesu. V tomto případě se tedy jedná o odstranitelnou procesní 

vadu, která nevede k zastavení řízení.  

Zastoupení procesně nezpůsobilého účastníka provádí dle § 22 OSŘ jeho 

zákonný zástupce. Ten se však nestává účastníkem řízení a zároveň není dotčeno 

účastenství procesně nezpůsobilého subjektu.  

Také procesně způsobilý účastník má právo nechat se zastupovat zástupcem, 

tzv. zmocněncem, kterého si sám zvolí. Ten pak jedná v procesu na základě plné moci 

za účastníka. Zmocněncem v civilním procesu může být vždy pouze fyzická osoba, 

výjimku tvoří § 26
 27

. Fyzickými osobami jsou myšleni 

 advokát – neexistuje zákonné omezení bránící účastníkovi v jeho rozhodnutí; může jej 

zastupovat v jakémkoliv řízení, 

 notář - účastníka zastupovat může pouze v rozsahu svého oprávnění stanoveného 

notářským řádem, 

 patentový zástupce - může účastníka zastupovat jen v rozsahu oprávnění stanoveného 

                                                 

27 § 26 zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád vymezuje těmito výjimkami Odborovou organizaci, Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí, právnickou osobu, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před 

diskriminací a právnickou osobu, k jejíž činnosti patří ochrana práv podle autorského zákona. 
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zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích,  

 obecný zmocněnec – kterákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném 

rozsahu; uzná-li však soud, že tato osoba není způsobilá k řádnému zastupování, nebo 

vystupuje-li opětovně jako zástupce v různých věcech, může soud rozhodnout, že toto 

zastoupení nepřipouští.  

2.6 Jiné subjekty justičního systému 

V procesu vystupují (nikoli obligatorně) také další osoby, převážně pouze 

s procesními povinnostmi. Tyto osoby se označují jako Osoby zúčastněné na řízení 

a nejsou subjekty daného řízení. V procesu se vyznačují svým právně upraveným 

postavením, od subjektů řízení se však liší nemožností vykonávat vliv na průběh 

či postup procesu vlastním jménem a nemožností činit procesní úkony či podávat 

návrhy. Jejich náplní je vystupovat před soudy, aniž by hájily vlastní zájem. Nejsou 

nositeli procesních práv a povinností, přímo se vztahujících k předmětu řízení. 
28

 

Advokáti 

Specifickou činností advokátů je poskytování právní pomoci, neboli zastupování 

v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba ve věcech trestních, udílení právních rad, 

sepisování listin apod., jsou-li tyto činnosti vykonávány soustavně a za úplatu 

za podmínek stanovených v zákoně o advokacii. Děje se tak ve veřejném zájmu, 

ze kterého vyplývají i některá objektivní omezení jako záruka kvality a dostupnosti 

právní pomoci pro všechny a to ve všech věcech.  

Práva a povinnosti advokátů vyplývají ze zákona o advokacii, z OSŘ, z trestního 

řádu atp. Dále pak z jejich stavovských předpisů, které jsou pro členy komory závazné. 

Co se týče práv a povinností advokáta vzhledem ke klientovi, je tento povinen svého 

klienta chránit a prosazovat jeho práva a oprávněné zájmy a řídit se přitom jeho pokyny. 

Má jednat čestně a svědomitě a důsledně využívat všechny zákonné prostředky. 

Povinnost mlčenlivosti advokáta je samozřejmostí, a to ohledně veškerých 

                                                 

28 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 167-174. ISBN 978-

80-7201-842-0. 
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skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem advokacie dozví. Je zásadně 

povinen poskytnout právní pomoc ve všech věcech, je však jeho právem její poskytnutí 

odmítnout, nebyl-li ustanoven soudem nebo advokátní komorou. Může nastat situace, 

kdy má dokonce povinnost odmítnout. Má vůči klientovi právo na odměnu 

za poskytnuté služby, resp. na přiměřenou zálohu na odměnu; taktéž na náhradu 

hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas. Odměna může být smluvní 

či mimosmluvní, přičemž smluvní odměna je započítávána hodinově, paušálně apod., 

mimosmluvní pak určuje tarif. Odměna podílová je zvláštním případem odměny 

smluvní a může být určena podílem na předmětu právní moci (hodnoty věci) 

nebo podílem na výsledku řízení – bude-li přiměřená.  

Advokáta postihuje při výkonu advokacie plná trestní odpovědnost. Kárná 

odpovědnost vyplývá ze zákona o advokacii. Advokát také odpovídá svému klientovi 

za škodu jemu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie, a to i jeho 

zaměstnancem či zástupcem. 

Notáři 

Notář je fyzickou osobou a jeho činnost spočívá ve veřejnoprávní službě 

s posláním v prvé řadě předcházet sporům. Je speciální institucí, kterou zřizuje stát. Ten 

ji také pověřil notářským úřadem a podmínil plněním podmínek stanovených notářským 

řádem.
29

 „Notářským úřadem je soubor pravomocí k notářské a další činnosti, 

stanovené zákonem, trvale spojený s místem výkonu této činnosti.“
 30

 Přístup k této 

činnosti je omezen principem numerus clausus, jenž zaručuje dostupnost notářského 

úřadu veřejnosti. Do úřadu jmenuje ministr spravedlnosti. 31
 

Hlavní náplní jejich činnosti je tzv. notářská činnost, kterou dále upravuje 

§ 2 Notářského řádu, jejímž obsahem je potvrzování, osvědčování jistých druhů 

písemností, se záměrem dodání jejich autenticity a důvěryhodnosti k určitým úkonům 

před jinými orgány; dále provádí notářské úschovy, sepisují veřejné listiny o právních 

                                                 

29 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2003.s. 118. ISBN 80-7239-155-0. 

30 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 176. ISBN 978-80-

7201-842-0. 

31 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 176. ISBN 978-80-

7201-842-0. 



 23 

úkonech apod. 
32

 

Notář je ve své činnosti nezastupitelný (nicméně vidimaci a legalizaci mohou 

provádět též obecní úřady). Vedle hlavní činnosti je notář též oprávněn ke správě 

majetku nebo dědictví, k činnosti soudního komisaře v řízení o dědictví a k poskytování 

právní pomoci. 33 

V roli soudního komisaře vystupuje notář při řízení o dědictví, kde je povolán 

ke všem potřebným úkonům a k přípravě návrhů na rozhodnutí pro soud.  

Na základě plné moci a to pouze procesní plné moci
34

, může být notář, stejně 

jako advokát, zástupcem účastníka řízení. Za určitých okolností se notář může dát také 

zastoupit. Na rozdíl od advokáta však může notář zastupovat účastníka pouze v rozsahu 

svých oprávnění dle notářského řádu. Zejména pak ve správním řízení a správním 

soudnictví. Právní pomoc notáře musí souviset s jeho notářskou činností, tedy 

až na výkon správy majetku a zastupování v souvislosti s ním.  

Vztah mezi notářem a klientem při výkonu notářské činnosti je bez právního 

významu pokynů klienta, neboť notář vykonává funkci státu, zatímco při poskytování 

právní pomoci je vázán též pokyny klienta. Povinnou mlčenlivost musí zachovávat 

v případě notářské činnosti pouze, dotýkají-li se skutečnosti oprávněných zájmů klienta, 

v případě poskytování právní pomoci je povinen zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech. Odpovídá klientovi za škodu a je povinen uzavřít příslušnou pojistnou 

smlouvu.  

Soudní exekutoři 

Soudní exekutor je fyzická osoba, jejíž postavení je upraveno v zákoně 

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a o exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění 

pozdějších předpisů. Jeho postavení je obdobné s postavením notáře. Do úřadu je 

jmenován ministrem spravedlnosti na základě výběrového řízení před Exekuční 

                                                 

32 § 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

33 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 176-180. ISBN 978-

80-7201-842-0. 

34 tzv. procesní plná moc je plná moc svěřená pro celé řízení, jež nelze nikterak omezit 
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komorou sídlící v Brně. 35 

Část pravomoci soudu je exekučním řádem delegována na nezávislého 

a nestranného exekutora. Ten vykonává svou činnost za úplatu a provádí ji jako 

svobodné povolání. Má postavení veřejného činitele stojícího v čele exekutorského 

úřadu, jež je zřizováno ministerstvem spravedlnosti. 

Vykonává především exekuční činnost, tj. nucený výkon exekučních titulů. 

Je však oprávněn i k dalším činnostem, mezi které patří poskytování právní pomoci 

oprávněnému i povinnému po vydání exekučního titulu; sepisovat exekuční zápisy, 

které jsou veřejnými listinami; přijímat v souvislosti s exekučním řízením do úschovy 

peníze, listiny a movité věci, na základě návrhu provádět držbu movité či nemovité 

věci; vydávat stejnopisy, opisy a výpisy. 
36

 

Podrobnosti o odměnách exekutorů je možno nalézt ve vyhlášce 

č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě 

hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené exekutorem. Odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s exekuční činností, 

je vázán mlčenlivostí o věcech souvisejících s exekuční nebo jinou činností a zprostit 

mlčenlivosti jej smí orgán Exekutorské komory. 
37

 

Státní zástupci 

Státní zástupce je představitel veřejného zájmu státu vykonávající působnost 

v oblasti trestního a civilního soudnictví. Před soudem plní roli orgánu státu, jež 

je určen k jeho zastupování v případech stanovených zákonem. Jedná se o oblast trestní 

justice (mj. podává obžalobu a vykonává dozor) a činnost státního zastupitelství 

v civilním procesu, kde může vstoupit do již zahájeného soudního řízení za podmínek 

dle § 35 a výjimečně může podat návrh na zahájení řízení. 
38

 

                                                 

35 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2003.s. 136. ISBN 80-7239-155-0. 

36 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 181-182. ISBN 978-

80-7201-842-0. 

37 STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2003.s. 136. ISBN 80-7239-155-0. 

38 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 182-184. ISBN 978-

80-7201-842-0. 
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Do funkce je jmenování ministrem spravedlnosti na návrh nejvyššího státního 

zástupce, přičemž jejich působení není časově omezeno. Podmínkou je však věk 

minimálně 25 let, souhlas s přidělením k určitému státnímu zastupitelství, státní 

občanství České republiky, plná způsobilost k právním úkonům a vysokoškolské 

právnické vzdělání. Je povinen zachovávat mlčenlivost a postupovat odpovědně 

a objektivně s respektem k lidským právům a svobodám. Zásadně neodpovídá za škodu 

způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, načež tuto 

zodpovědnost přebírá vůči poškozenému stát. Tvoří soustavu, do které náleží nejvyšší, 

vrchní, krajská a okresní státní zastupitelství. Síla a obvody státních zastupitelství 

se kryjí se soudními.
39

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Mimo jiné jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v řízení před 

tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věcech stanovených zákonem o Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových - jedná se o výlučné jednání Úřadu, 

nebo dohodnuté jednání Úřadu (s příslušnou organizační složkou státu) či vedlejší 

účastenství Úřadu a přímá účast úřadu (v případech doloženého majetkového zájmu 

státu). Těmito zákonnými oprávněními nejsou dotčena oprávnění příslušící státnímu 

zastupitelství. Zaměstnanci Úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost a nesmí jednat 

způsobem, jež by mohl vést ke střetu zájmů státu se zájmy osobními. Úřad sídlí v Praze. 

Sídlem územních pracovišť jsou krajské soudy a Praha. V čele stojí ředitel jmenovaný 

ministrem financí, který také vykonává odborný dohled nad činností Úřadu. 

Nyní, když máme přehled, které soudy jsou k čemu příslušné, kdo konkrétně 

je onen účastník, jemuž náleží příslušná práva a povinnosti u soudního řízení a s jakými 

jinými subjekty soudního řízení se u soudu můžeme setkat, plynule se přesuneme 

k samotnému průběhu řízení, neboť to nás opět posune směrem k našemu cíli, kterým 

je analýza ekonomických aspektů soudního řízení.  

                                                 

39 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 182-184. ISBN 978-

80-7201-842-0. 
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2.7 Průběh řízení sporného 

V této podkapitole se již zabýváme samotným průběhem řízení, abychom 

si udělali ucelenou představu o tom, co takové řízení skutečně obnáší. Průběh řízení 

upravuje legislativně třetí část občanského soudního řádu. Je zde podrobněji popsán 

pouze průběh řízení sporného, neboť případy nesporného řízení nejsou obsahem této 

práce.  

2.7.1 Zahájení řízení 

Pokud není zákonem, dle § 81 odst. 1 OSŘ, stanoveno jinak, zahajuje se sporné 

řízení na základě návrhu, jež, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem 

a žalovaným (§ 90 OSŘ), je nazýván žalobou. Návrh musí obsahovat obecné a zvláštní 

náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 OSŘ. 
40

 

Pokud hovoříme o zahájení řízení bez návrhu, pak se jedná o řízení nesporná. 

U těchto druhů řízení není důležité, co chtějí účastníci řízení, ale co je pro tyto 

účastníky nejlepší. Nesporná řízení vznikají zejména ve věcech péče o nezletilé, 

o způsobilosti k právním úkonům, opatrovnické péče a dalších dle § 81 OSŘ. 

O zahájení toho druhu řízení vydá předseda senátu usnesení, jež musí doručit 

účastníkům do vlastních rukou, pokud se nejedná o výjimky stanovené zákonem.  

Vrátíme-li se k řízení spornému, pak je povinností soudu doručit žalobu ostatním 

účastníkům do vlastních rukou, čímž nabude procesněprávní účinek, přičemž žalobce 

(navrhovatel) může zároveň obeznámit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s obsahem 

návrhu vlastním zasláním stejnopisu. Zaslání stejnopisu žalobcem žalovanému procesní 

účinky nemá, může mít však účinky hmotněprávní, jejichž započetím nemůže dojít 

k promlčení ani prekluzi práva, jež je předmětem řízení. 
41

 

Návrh na zahájení řízení se podává zejména v případech, kde je potřeba 

rozhodnout o osobním stavu účastníků sporu, o splnění povinnosti vyplývající 

                                                 

40 Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

41 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 368-369. ISBN 978-
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ze zákona a o určení existence právního vztahu či práva, jedná-li se o naléhavý případ.  

Řízení se zahajuje tentýž den, kdy návrh na jeho zahájení došel soudu, 

a to i přesto, že má žaloba určité vady či nedostatky, neboť jejich zjištění soudem 

se děje již v rámci řízení. Nejsou-li tyto vady či nedostatky odstraněny, a to i když jsou 

neodstranitelné, může být, dle povahy nedostatků, žaloba odmítnuta, popř. může být 

řízení zastaveno bez meritorního rozhodnutí
42

. 

Dle své povahy trvají procesněprávní a hmotněprávní účinky po celou dobu 

řízení; v některých případech zůstávají zachovány i po skončení řízení, což se týká 

především účinků hmotněprávních.  

2.7.2 Průběh řízení 

Okamžikem zahájení řízení soud postupuje ve věci, bez dalších návrhů tak, 

aby byla projednána a rozhodnuta v nejkratší možné lhůtě s prioritou smírného vyřešení 

projednávaného sporu. To se projevuje například v řízení o rozvod, kde je cílem soudu 

odstranění příčin rozvratu a smíření manželů.
43

 

Rychlost jednání však neovlivní pouze soud samotný, důležitá je také součinnost 

účastníků. To jinými slovy znamená doplňování informací v průběhu řízení, plnění 

důkazních povinností a dbaní pokynů soudu. Nečinnost účastníků ovšem není 

překážkou k dokončení procesu, neboť soud není oprávněn účastníky k součinnosti 

donucovat, je povinen jim pouze tuto možnost poskytnout. Soud tedy pokračuje v řízení 

i při nečinnosti účastníků.
44

  

Soud je oprávněn projednat a rozhodnout věc bez přítomnosti řádně 

předvolaného účastníka, nedostaví-li se tento k jednání a včas nepožádá o odročení, 

pro něž musí mít vážné důvody. V rámci urychlení řízení je v pravomoci soudu, 

k vyzvání účastníka pro vyjádření názoru o konkrétním návrhu týkajícím se řízení, 

připojit doložku, říkající, že pokud se účastník v určené lhůtě nevyjádří, 

                                                 

42 Meritorní rozhodnutí, pokud státní orgán rozhoduje o věci samé, tedy o uplatněném hmotněprávním nároku. 

Meritorním rozhodnutím se rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z hmotněprávních vztahů. 

43 Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

44 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 370. ISBN 978-80-
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je předpokládáno, že žádných námitek nemá.
45

  

Z ekonomických důvodů může soud přistoupit ke spojení věcí, jež byly u něj 

zahájeny a souvisí spolu skutkově, nebo se týkají tentýž účastníků. Příkladem je spojení 

řízení o určení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti s řízením 

o náhradu škody, vzniklé z tohoto neplatného usnesení. 

2.7.3 Příprava jednání 

Samotné jednání je vyvrcholením řízení, proto je důležité jej správně připravit. 

Pokud jsou splněny podmínky řízení a odstraněny případné vady v žalobě, je potřeba 

připravit jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout nejlépe při jediném jednání. 

To má na starosti předseda senátu. Není-li z nějakého důvodu možné o věci samé 

rozhodnout bez nařízení jednání, nařídí a provede předseda senátu jednání přípravné, 

v rámci kterého předvolá všechny účastníky, svědky a další účastníky, kterých 

je u řízení potřeba. Předvolání k přípravnému jednání musí být doručeno do vlastních 

rukou a jeho náhradní doručení je vyloučeno. Jakmile jsou účastníci předvoláni, je jim 

objasněno, zda jsou podmínky řízení splněny, popř. předseda senátu přijme opatření 

k odstranění jejich nedostatků. Účastníci jsou vyzváni, aby doplnili do protokolu 

svá tvrzení, jež by mohla být pro věc rozhodná, a připojili návrhy na provedení důkazů 

k jejich prokázání. Dále je předseda senátu vyzve k plnění procesních povinností 

a poskytne jim potřebná poučení týkající se řízení.  

Důležitou součástí přípravy jednání je důkladné seznámení soudce s věcí, 

a jelikož má soudce zpravidla k dispozici pouze vyjadřující stanovisko žalobce (žalobu), 

vyzve žalovanou stranu, aby se k tomuto opatření písemně vyjádřila. Na písemný projev 

žalovaného může žalobce znovu reagovat. Pro tuto reakci je v právní terminologii výraz 

replika a pro případnou další odezvu žalovaného duplika. Tato vyjádření nejsou 

povinná, avšak v rámci smírného vyřešení věci je soud může účastníkům uložit.
46

  

                                                 

45 Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

46 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 371-373. ISBN 978-
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2.7.4 Jednání 

Jednání je přímé zasedání soudu určené k projednání soudního procesu. Opět 

je na předsedovi senátu, aby předvolal jeho účastníky a ostatní subjekty, jejichž 

přítomnost je na jednání potřeba. Předvolání musí účastníci obdržet s dostatečným 

předstihem, aby nebyla žádná strana znevýhodněna a měla postačující čas na přípravu, 

nejméně však 10 dnů přede dnem, kdy se má jednání konat, pokud jednání 

nepředcházelo jednání přípravné.
47

  

Jednání je veřejné, soud však může v určitých situacích veřejnost vyloučit. 

Učinit tak může z důvodu mravnosti, uchránění tajných informací či obchodního 

tajemství. Vyloučení se může týkat také jednotlivých osob.  

Zahájení, řízení a ukončení jednání má na starost předseda senátu. Ten také 

uděluje a odnímá slovo, provádí dokazování, dále činí vhodná opatření dospívající 

ke splnění smyslu jednání. Přitom dbá na důstojnost a nerušený průběh jednání, 

aby mohla být projednávaná věc úplně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů 

projednána.  

Poté, co předseda senátu zahájí jednání, vyzve žalobce k přednesení žaloby, 

popř. sdělení jejího obsahu, a následně žalovanou stranu ke svému vyjádření ve věci. 

Účastník může být vyzván k doplnění svých tvrzení a navržení důkazních materiálů, 

jimiž může svá tvrzení potvrdit. Poté sdělí předseda senátu účastníkům výsledky 

přípravy jednání a seznámí je se současným vyhodnocením situace v řízení, zejména, 

které důkazy lze provést. Další průběh jednání určí dle okolností případu, není-li 

zákonem stanoveno jinak. 

Jakmile jsou důkazy provedeny, předseda senátu vyzve účastníky řízení 

ke shrnutí svých návrhů a vyjádření se jak k dokazování, tak ke skutkové a právní 

podstatě věci.
48
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2.7.5 Rozhodnutí 

Soud může v prvním stupni řízení rozhodnout hned několika způsoby. Jsou jimi 

rozsudek, usnesení a platební rozkaz.  

Rozsudkem rozhoduje soud o věci samé, je vyhlašován vždy veřejně a zpravidla 

ihned po skončení jednání. Pokud se jedná o složitý případ, kdy nelze rozsudek vyhlásit 

bezprostředně po skončení jednání, lze k vyhlášení rozsudku jednání odročit, nejdéle 

však o 10 kalendářních dnů. Rozsudek vyhlašuje předseda senátu jménem republiky 

a spolu s výrokem rozsudku uvede také odůvodnění a poučení o odvolání 

a o možnostech výkonu rozhodnutí. Při nepřítomnosti účastníků uvádí předseda senátu 

pouze výrok. Poté jsou účastníci opět vyzváni k vyjádření, v tomto případě, 

zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.
49

  

Usnesení je způsob rozhodnutí, kterým soud rozhoduje, nestanoví-li zákon jinak, 

především, týká-li se rozhodnutí samotného řízení. Rozhoduje se jím zejména 

o podmínkách, zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí či změně návrhu, o vzetí 

návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, i věcech týkajících se vedení řízení. Vyhlašuje 

jej předseda senátu přítomným účastníkům. Náležitostmi usnesení je uvedení soudu, jež 

usnesení vydal, dále jména a příjmení soudců a přísedících, označení účastníků, jejich 

zástupců a věci. Musí obsahovat výrok, odůvodnění, poučení o přípustnosti opravného 

prostředku, nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a v neposlední 

řadě informace o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení. Soud 

je vázán usnesením ihned po jeho vyhlášení; nebylo-li vyhlášeno, je vykonatelné 

doručením.
50

 

Rozhodnutí soudu v podobě platebního rozkazu je soud oprávněn vydat, aniž by 

vyslechl žalovanou stranu, a to i když o to výslovně nežádá sám žalobce, je-li 

předmětem žaloby právo týkající se zaplacení jisté peněžité částky. Žalovanému je tak 

uložena povinnost zaplatit uplatněnou pohledávku a spolu s ní i náklady řízení. Musí tak 

učinit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byl do vlastních rukou platební rozkaz 

doručen. Platební rozkaz nelze vydat v případě, že není znám trvalý pobyt žalovaného 
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a má-li být poslán žalovanému do ciziny.  

V tuto chvíli, kdy jsme již dostatečně seznámeni se soudnictvím České 

republiky, pronikli jsme do problematiky soudního řízení, od účastníků a jednotlivých 

druhů soudů až po jeho samotný průběh, je nyní na řadě zaměřit se na ekonomickou 

stránku této věci.  

2.8 Náklady soudního řízení 

K ekonomickým aspektům soudního řízení patří bezesporu náklady na soudní 

řízení, které jsou od soudního řízení neodmyslitelné. Těm se věnujeme právě v této 

podkapitole. Dozvíme se zde, proč jsou náklady soudního řízení důležité a jakou funkci 

plní. Řekneme si také rozdíl mezi placenými a hrazenými náklady, a že ne vždy se tyto 

částky rovnají a jaký to může mít dopad pro účastníky sporu.  

Náklady soudního řízení mohou mít více podob a různé výše. Pro samotnou 

činnost soudní soustavy jsou nezbytné tzv. Obecné náklady, které nese stát a jejichž 

cesta vede do státního rozpočtu. Prostřednictvím těchto nákladů stát zajišťuje existenci 

soudní moci a využívá je především k výstavbě a provozu soudních budov, k vyplácení 

soudců a pracovníků soudů. Dalšími náklady jsou tzv. Zvláštní náklady. Tyto náklady 

vznikají při každém jednotlivém soudním řízení a vynaložit je musí účastníci řízení 

či další osoby, bez ohledu na to, zda jsou vinni, či jsou pouze protiprávním jednáním 

jiné osoby donuceni bránit svá ohrožená či porušená práva. Mezi náklady vznikající 

přímo účastníkům řízení řadíme soudní poplatky, hotové výdaje, ztrátu na výdělku, 

odměnu advokáta apod. Ostatním osobám zúčastněným na řízení a státu vznikají 

zejména náklady důkazů. V závislosti na výsledcích řízení, či ve zvláště odůvodněných 

případech, mohou být vynaložené náklady nahrazeny.
51

  

Náklady soudního řízení plní funkci preventivní a funkci sankční. Preventivní 

funkce vychází z rizikovosti zneužívání soudního řízení, kdy by měly soudní poplatky 

odradit subjekty vyvolávající zbytečné či svévolné souzení, aby se soudy mohly 

soustředit pouze na skutečně závažné případy. Druhá zmíněná funkce slouží k ochraně 
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soukromoprávních práv, a to tak, že účastník řízení, jež svým protiprávním jednání 

způsobil náklady řízení druhé straně, která byla donucena bránit svá práva v soudním 

řízení, má povinnost takto vzniklé náklady poškozené osobě nahradit. Ve smyslu Čl. 36 

Listiny a Čl. 6 Úmluvy, je státní moc povinna každému zajistit právo na soudní 

ochranu, proto by měly být soudní náklady přiměřené, popřípadě mohou být subjekty 

od soudních poplatků osvobozeny, znamenají-li překážku, přes kterou by nebyli schopni 

hájit svá práva.  

Je nutné cítit rozdíl mezi povinností platit a povinností hradit/nahrazovat 

náklady řízení. Zatímco povinnost platit je povinností primární a vzniká každému 

účastníkovi řízení v průběhu soudního řízení, povinnost hradit je povinností sekundární 

a nastupuje po zaplacení nákladů. Jinými slovy povinnost hradit znamená povinnost 

nahradit jinému účastníkovi nebo státu jimi vynaložené náklady řízení. Vztah mezi 

těmito povinnostmi je ovlivněn určitými zásadami a obecnými pravidly.
52

  

Zásadou zájmovou se řídí povinnost platit, kterou má každý, kdo procesní úkon 

činí nebo v jehož zájmu je činěn.  

Zásadou úspěchu ve věci a zásadou zavinění je ovlivněna povinnost hradit. 

O náhradě nákladů rozhoduje soud, a to bezpodmínečně v každém rozhodnutí. 

Účastník, jemuž je tato povinnost soudem uložena, musí jinému účastníkovi nahradit 

náklady řízení jím vynaložené.  

Výše nákladů je pro účastníka velmi podstatná, neboť jejich placení leží na jeho 

bedrech až do chvíle, kdy je rozhodnutí o náhradě nákladů řízení vykonatelné 

a v mnohých případech se jich musí dále domáhat před soudem. Navíc ne vždy 

se nahrazené náklady rovnají nákladům, jež účastník řízení skutečně zaplatil, 

což si názorně předvedeme v následujících kapitolách této práce. Z těchto důvodů 

by si účastníci měli včas položit zásadní otázku, zda má vůbec smysl soudní spor vést. 

A je téměř jisté, že půjde-li o malé částky, bude účastník, i v případě, že bude 

spravedlnost na jeho straně, spíše prodělečný.  
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2.9 Druhy nákladů řízení 

Druhy nákladů soudního řízení nejsou OSŘ zcela vymezeny, v § 137 však 

můžeme nalézt jejich demonstrativní výčet, přičemž nejpodstatnějším z nich 

se věnujeme v následujících podkapitolách. 

2.9.1 Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců 

Pokud hovoříme o hotových výdajích účastníka a jeho zástupců, pak se jedná 

o výdaje ve formě poštovného, jízdného, stravného, nocležného a je-li to zapotřebí, pak 

také výdaje průvodce. Podrobněji jsou tyto náklady popsány ve vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění 

pozdějších předpisů, část šestá, § 29 - § 33.
53

 

Ztráta na výdělku účastníka se vypočítává jako průměrný výdělek účastníka, 

jež musí být prokázán potvrzením zaměstnavatele, u něhož účastník řízení pracuje. 

Průvodce je přidělen tomu, kdo je stižen těžkou tělesnou chorobou či vadou nebo jej 

z jinak závažných důvodů potřebuje.
54

  

Jízdného se může dožadovat účastník, jehož bydliště, místo kde se dočasně 

zdržuje nebo zaměstnání, se nenachází v místě konání řízení. Hrazeno mu však bude 

pouze skutečné, účelné a ekonomicky úsporné jízdné veřejným hromadným dopravním 

prostředkem. Požadování jízdného za použití vlastního motorového vozidla je možné 

pouze s předchozím souhlasem soudu a bude mu vypočteno dle zvláštního právního 

předpisu. Přepravné místní veřejnou hromadnou dopravou je hrazeno také účastníkům 

s bydlištěm či zaměstnáním v místě řízení.  

Zvláštní právní předpisy platí o náhradách poskytovaných znalcům 

a tlumočníkům. 

                                                 

53 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 331-332. ISBN 978-

80-7201-842-0. 

54 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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2.9.2 Soudní poplatky 

Soudní poplatky tvoří značnou část nákladů řízení, navíc 1. září 2011 nabyla 

účinnost novela zákona o soudních poplatcích, a to zákonem č. 218/2011 Sb., kterým 

se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony (ZSP), kterou tyto poplatky významně vzrostly. 

Soudní poplatky jsou v České republice od soudního řízení neoddělitelné, neboť 

plní hned dvě základní funkce. Jednak slouží jako jakýsi příspěvek účastníka do státního 

rozpočtu na činnost soudů, jednak plní funkci finanční překážky proti tzv. bagatelním 

sporům
55

. Pro sociálně slabší je zde institut osvobození od soudních poplatků, 

jež se zabývá případy, které by dle předpisů byl schopen zprostit poplatkové povinnosti. 

Takto osvobozený účastník neplatí hotové výdaje ani odměnu advokáta, náklady za něj 

nese stát. 
56

  

Nedojde-li řádně k zaplacení soudních poplatků, je soud nucen řízení zastavit, 

pokud se však nejedná o okolnosti uvedené v § 9 odstavci 4 zákona o soudních 

poplatcích, kdy např. soud už začal jednat o věci samé.
57

  

Není-li zákonem stanoveno jinak, je poplatníkem poplatku za řízení před soudem 

prvního stupně vždy navrhovatel. V ostatních případech jsou to kupříkladu účastníci 

smíru uzavřeného ve smírčím řízení, žalovaní uplatňující svá práva vzájemným 

návrhem a další. Pokud povinnost zaplatit poplatek vznikne více účastníkům, musí 

jej zaplatit společně a nerozdílně.  

Výše poplatků za řízení je stanovena pevnou částkou nebo výpočtem procenta 

ze základu poplatku, tzv. procentním poplatkem. Sazby poplatků jsou uvedeny v příloze 

zákona o soudních poplatcích, nazvané Sazebník poplatků (viz Příloha č. 1). Základem 

pro výpočet procentního poplatku je, není-li stanoveno jinak, vyjádřená peněžní částka 

předmětu řízení. Za situace uplatnění více peněžitých plnění je základem pro výpočet 

procentního poplatku jejich součet, pokud se však nejedná o plnění s rozdílnou sazbou 

                                                 

55 tzn. u nichž hodnota předmětu sporu, který je ocenitelný penězi, je stejná nebo dokonce nižší, než náklady spojené 

s vedením sporu před soudem, nebo sporů, jejichž předmět sice ocenitelný penězi není, ale důležitost sporu je zjevně 

zanedbatelná vzhledem k náročnosti soudního řízení; s současné situaci pohledávka do 10.000,-Kč 

56 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 333-335. ISBN 978-

80-7201-842-0. 

57 Zákon č..549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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poplatku - v tomto případě musí být přepočteny samostatně.  

Není li základ poplatku vyjádřen v české měně, je nutné cizí měnu na českou 

převést. To se provede podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného 

k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém je poplatek splatný nebo v němž bylo 

vydáno soudní rozhodnutí o povinnosti poplatek zaplatit. V případě, že se jedná o měnu, 

jejíž kurz ČNB nevyhlašuje, použije se k přepočítání kurz amerického dolaru k této 

měně, vyhlášený ústřední nebo jí rovnou bankou státu, ve kterém přepočítávaná měna 

platí.  

Základ poplatku je zaokrouhlován na celé sto koruny dolů, vypočtený procentní 

poplatek ze základu pak na celé desítky korun nahoru.  

Činí-li poplatek částku do 5 000 Kč, je možné jej zaplatit kolkovými známkami, 

poplatky vyšší hodnoty je nutné hradit na účet příslušného soudu, zřízený u ČNB. 

Poplatky jsou příjmem do státního rozpočtu. 

Tabulka 2.1 Výše soudního poplatku před novelou a po novele 

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění 

a) do částky 15 000 Kč včetně 20 000 Kč včetně 600 Kč 1 000 Kč 

b) v částce vyšší než 15 000 Kč 
20 000 Kč  

do 40 000 000 Kč 
4 % z částky 5 % z částky 

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění 

a) za každou nemovitost 3 000 Kč 5 000 Kč 

b) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 10 000 Kč 15 000 Kč 

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak 1 000 Kč 2 000 Kč 

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

a) je-li vymáháno peněžité plnění 

do částky 15 000 Kč včetně 
25 000 Kč včetně 300 Kč 500 Kč 

b) je-li vymáháno peněžité plnění v 

částce vyšší než 15 000 Kč 
25 000 Kč 

2 % z částky  

max. 50 000 Kč 
2 % z částky  

max. 75 000 Kč 

c) v ostatních případech 1 000 Kč 1 500 Kč 

↑ Před novelou ↑ ↑ Po novele (po 1. 9. 2011) ↑ ↑ Před novelou ↑ ↑ Po novele  ↑ 

Zdroj: Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 



 36 

Pokud se vrátíme ke zmiňované novele, státní úředníci tuto novelu odůvodnili 

jako nezbytnou vzhledem k desetileté zastaralosti údajů, ze kterých poplatky původně 

vycházely. Tvrdí, že zastaralý sazebník neodrážel ekonomické a společenské změny, 

složitost sporů a také zvýšení nákladů na provoz soudů a celkový vzestup cenové 

hladiny. V této souvislosti přehodnotili rovněž jednotlivá osvobození od soudních 

poplatků. Můžeme tedy konstatovat, že došlo k rapidnímu zvýšení většiny sazeb 

soudních poplatků a pro některá řízení bylo zcela zrušeno osvobození od poplatkové 

povinnosti.
58

  

Pro srovnání a lepší představu je na předchozí straně přiložena tabulka 

(Tabulka 2.1), znázorňující vybrané soudní poplatky před novelou a po novele.  

2.9.3 Ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců 

Výpočet náhrady za ztrátu výdělku je posuzován dle jednoho důležitého aspektu, 

jímž je ekonomická aktivita účastníka. Pokud je účastník v řízení zastoupen zákonným 

zástupcem, vychází se z ekonomické aktivity zákonného zástupce.  

V případě, že se účastník nachází v zaměstnaneckém či obdobném poměru, 

je jeho ušlý výdělek roven průměrnému čistému výdělku vykalkulovaného dle zákona 

č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů. Výši průměrného ušlého výdělku 

musí účastník prokázat potvrzením od svého zaměstnavatele, z něhož musí být zřejmé, 

kolik z pracovní doby účastník, kvůli účasti na soudním řízení, zamešká, a v jakém 

rozsahu mu bude po tuto dobu zkrácena mzda. 
59

 

Jestliže se jedná o účastníka jinak výdělečně činného, vychází se při výpočtu 

náhrady ze základu daně z příjmů fyzických osob, který se vydělí příslušným počtem 

hodin v roce. Výše daňového základu se určí z platebního výměru správce daně 

k poslednímu období.  

                                                 

58 EPRAVO.CZ: Článek č. 79507. Novela zákona o soudních poplatcích [online]. EPRAVO [8. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-soudnich-poplatcich-79507.html 

59 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 335-336. ISBN 978-

80-7201-842-0. 
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2.9.4 Náklady důkazů 

Prokazování důkazů v řízení je vždy ekonomicky namáhavé. Za důkazní 

materiály jsou považovány nejrůznější prostředky, kterými lze zjistit stav projednávané 

věci. Přímý výčet je k nalezení v § 125 OSŘ a mezi nejběžnější se řadí například 

výslechy svědků, znalecké posudky, ohledání, listinné důkazy a mnohé další. Není-li 

způsob provedení důkazu předepsán, může jej určit soud.  

Svědek má nárok na tzv. svědečné, jehož obsahem je náhrada hotových výdajů 

a ušlého výdělku. Při výpočtu svědečného se postupuje identicky jako při určení náhrad 

účastníka, svědek však musí svůj nárok u soudu uplatnit. Musí tak učinit do tří dnů 

od výslechu, popř. ode dne, kdy byl obeznámen, že vyslechnut nebude, jinak jeho nárok 

na svědečné zaniká.   

Znalec má pro změnu nárok na tzv. znalečné, jehož obsahem je rovněž náhrada 

hotových výdajů, kromě toho má však nárok na odměnu. Znalečné se určuje zákonem 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

č. 37/1967 Sb., vydanou k provedení výše zmíněného zákona.
60

  

Také třetím osobám může soud uložit povinnost v souvislosti s procesním 

dokazováním. Jestliže se tak stane, má tato osoba rovněž právo na náhradu výdajů 

a při jejich kalkulaci se postupuje analogicky jako u svědků.  

Účastníkovi, jenž navrhl důkaz, nebo v jehož zájmu či na základě jím uvedených 

skutečností jej navrhl soud, může soud uložit povinnost složit zálohu na náklady 

důkazu. To se samozřejmě nevztahuje na účastníky osvobozené od soudních poplatků. 

2.9.5 Odměna za zastupování advokátem 

Tato odměna patří k nákladům řízení, pouze pokud je účastník řízení zastupován 

advokátem, notářem či patentovým zástupcem.
61

 Ve většině případů tvoří tato částka 

nejpodstatnější část nákladů řízení.  

                                                 

60 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde Praha, a.s. 2008. s. 336-337. ISBN 978-

80-7201-842-0. 

61 Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Výše odměny advokáta je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti 

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb (advokátní tarif), od roku 2001 pak vstoupila v platnost vyhláška 

č. 484/2000 Sb., stanovující paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním 

řízení. S příchodem vyhlášky č 484/2000 Sb. však vznikla ohledně přiznání odměny 

advokáta určitá dvojkolejnost a náhrada nákladů již není kalkulována dle advokátního 

tarifu, tedy předpisu, kterým se řídí odměna ve vztahu mezi advokátem a klientem, 

ale podle sazebníku vlastního. Na základě advokátního tarifu je odměna vypočítávána 

dle předmětu řízení, v závislosti na počtu provedených úkonů. Čím víc úkonů tedy 

řízení obnáší, tím vyšší odměna advokáta čeká. Vyhláška č. 484/2000 Sb. přišla 

s novým systémem odměňování, a to paušálně za celé řízení, na základě předmětu 

řízení. Měla předcházet zbytečnému protahování řízení advokáty s vidinou vyšší 

odměny. Problém je však v nepřizpůsobení vyhlášky č. 177/1996 Sb., což má 

za následek rozkol mezi skutečně vynaloženými náklady účastníka řízení a náhradou 

nákladů protistranou.
62

 Dne 1. března 2012 navíc nabyla účinnosti novela vyhlášky 

č 484/2000 Sb., která je dosti kritizována, neboť dle České advokátní komory „…zcela 

zásadním způsobem vybočuje z vytýčeného legislativního zadání a dopadá i na případy, 

na které podle úmyslu předkladatele dopadat nemá.“
63

 To může mít za následek 

např. dopad na snížení morálky neplatičů, neboť se již nemusí vyplatit řešit soudně 

či exekucí žalování nízkých dluhů, jež se nepodařilo vymoci mimosoudní cestou. 

Odměnu advokáta lze dle stávající legislativy vyúčtovat klientovi dvěma 

způsoby. Buďto se s klientem předem dohodne na tzv. smluvní odměně, nebo mohou 

vycházet ze sazeb stanovených právním předpisem; v tomto případě se tedy bude jednat 

o mimosmluvní (tarifní) odměnu.
64

  

Smluvní odměna je upravena § 3 – 5 advokátního tarifu a její výše či způsob 

                                                 

62 HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. Praha: ASPI, a.s., 2007. 

s 28-29. ISBN 978-80-7357-217-4 

63 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA: Připomínky České advokátní komory k návrhu změny vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 484/2000 Sb. [online]. ČAK [4. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7463 

64 HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. Praha: ASPI, a.s., 2007. 

s 11. ISBN 978-80-7357-217-4 
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určení se stanovuje na základě ujednání mezi advokátem a klientem. Při sjednání 

tzv. časové odměny náleží advokátovi dohodnutá sazba za každou započatou časovou 

jednotku, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Advokát je povinen vést si časovou 

specifikaci poskytnutých služeb klientovi, pro případnou klientovu kontrolu. 

Ve smlouvě smí být uveden odhad celkové odměny; na značné překročení této částky 

však musí advokát klienta předem písemně upozornit, jinak se nemůže částky, o kterou 

byla suma překročena, dožadovat.
65

  

Výši smluvní odměny vyhláška nijak nespecifikuje, podle jakéhosi etického 

kodexu by však měla býti přiměřená. Pro posouzení přiměřenosti odměny se přihlíží 

k určitým objektivním a subjektivním skutečnostem. Za objektivní skutečnost 

se považuje výše odměny v poměru k hodnotě a složitosti věci. Za skutečnosti 

subjektivní jsou pak považovány vnitřní hodnoty advokáta, jeho znalosti, zkušenosti, 

pověst, časové požadavky na klienta, náročnost případu apod.
66

  

Mimosmluvní odměna se řídí § 6 – 12 advokátního tarifu a přichází na řadu, 

jestliže se advokát s klientem nedohodnou na odměně smluvní. Její výše se stanoví 

podle sazby mimosmluvní odměny. Úkony advokáta jsou zde měřeny v jednotkách 

a účtovány podle četnosti těchto jednotek. Každé „jednotce“ přísluší určitá tarifní 

hodnota, připadající advokátovi. Za tarifní hodnotu je považována hodnota věci, o níž 

je spor veden. U věcí, jejichž tarifní hodnota nelze obecně určit, se hodnota určuje 

normativně (§ 8 – 10 advokátního tarifu).
67

  

Advokát má plné právo na zvýšení mimosmluvní odměny u zvlášť obtížných 

právních služeb, kde je zapotřebí použití cizích právních předpisů či cizího jazyka, 

nebo u případů dosti časově náročných, a to až na trojnásobek původní částky. Stejně 

tak má právo na snížení mimosmluvní odměny až o polovinu.  

Vedle nároku na odměnu advokáta má, dle advokátního tarifu, advokát nárok 

na náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas. 

                                                 

65 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

66 HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. Praha: ASPI, a.s., 2007. 

s 13-14. ISBN 978-80-7357-217-4 

67 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
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Následující tabulky (Tabulka 2.2 a Tabulka 2.3), jsou demonstrací rozdílných 

sazeb výše zmiňovaných zákonů. Je důležité si uvědomit, že sazba dle advokátního 

tarifu je účtována za jednotlivé úkony zvlášť, kdežto náhrada nákladů je účtována 

paušálně za celé řízení, vlivem čehož se advokátům vyplatí krátká soudní řízení.  

Tabulka 2.2 Sazba mimosmluvní odměny dle § 7 advokátního tarifu 

Sazba mimosmluvní odměny Tarifní hodnota 

do 500 Kč včetně 300 Kč 

nad 500 Kč - 1 000 Kč včetně 500 Kč 

nad 1 000 Kč - 5 000 Kč včetně 1 000 Kč 

nad 5 000 Kč - 10 000 Kč včetně 1 500 Kč 

nad 10 000 Kč - 200 000 Kč včetně 
1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč,  

o které hodnota převyšuje 10 000 Kč 

nad 200 000 Kč - 10 000 000 Kč včetně 
9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč,  

o které hodnota převyšuje 200 000 Kč 

více než 10 000 000 Kč 
48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, 

o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč 

Zdroj: Vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif 

Tabulka 2.3 Náhrada nákladů v občanském soudním řízení před novelou a po novele 

Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo 

jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny 

  Před novelou Po novele 

do 100,- Kč 

4 500 Kč 

1 000 Kč 

přes 100,- do 500,- Kč 1 500 Kč 

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

přes 1 000,- Kč do 2 000,- Kč 
6 000 Kč 

3 750  Kč 

přes 2 000,- do 5 000,- Kč 4 800 Kč 

přes 5 000,- Kč do 10 000,-Kč 9 000 Kč 7 500  Kč 

přes 10 000,- Kč do 200 000,- Kč 

9 000 Kč a 17 % z částky 

přesahující 10 000 Kč 
7 500 Kč a 17 % z částky 

přesahující 10 000 Kč 

přes 200 000,- Kč do 10 000 000,- Kč 

41 300 Kč a 2% z částky 

přesahující 200 000 Kč 
39 800 Kč a 2 % z částky 

přesahující 200 000 Kč 

přes 10 000 000,- Kč 

237 300 Kč a 0,15% z částky 

přesahující 10 000 000 Kč 
235 800 Kč a 0,15 % z částky 

přesahující 10 000 000 Kč 

Zdroj: Vyhláška č. 484/2000 Sb. 



 41 

2.10 Rozhodování o nákladech soudního řízení 

Předseda senátu rozhoduje o náhradě nákladů řízení písemně v rozhodnutí. Lhůta 

k plnění běží od právní moci rozhodnutí, a to i v případě rozhodnutí o nákladech řízení 

usnesením. Obecně jsou za náklady pokládány částky vynaložené k účelnému 

uplatňování nebo bránění práva. O potřebnosti jednotlivých nákladů rozhoduje soud. 

Účastník má možnost vzdát se práva na náhradu nákladů. Pokud tak učiní, soud 

mu vyhoví, avšak rozhodne, že na náhradu nákladů nemá právo žádný z účastníků.
68

  

Rozhodnutí ve věci sporu nemusí vždy dopadnout pouze jednoznačně 

pro žalobce či žalovaného. Může nastat situace, kdy žádný z účastníků nedosáhne 

plného úspěchu, ale pouze úspěchu částečného. V tomto případě může soud náhradu 

nákladů rozdělit mezi účastníky dle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. Je-li tento 

poměr stejný či přibližný, nebo dojde-li ke smíru, soud rozhodne, že na náhradu nákladů 

řízení nemá právo žádný z účastníků soudního řízení.  

K rozhodování o náhradě nákladů řízení by měl soud přistupovat důsledně. 

Neměl by nepřiměřeně zvýhodňovat žalované a uvádět je do mylného dojmu, že i když 

se budou vyhýbat povinnostem, jež na sebe smluvně převzali, nehrozí jim žádná 

či pouze nepatrná újma. Zároveň by neměl opomínat okolnosti případu hodné 

zvláštního zřetele, jež upravuje § 150 OSŘ. Toto ustanovení umožňuje v jednotlivých 

případech zmírnit tvrdost dopadu rozhodnutí na účastníky.  

Dosud jsme se zabývali pouze teoretickou částí dané problematiky. Vysvětlili 

jsme si základní pojmy, rozšířili si povědomí o jednotlivých soudech a jejich 

příslušnostech, seznámili jsme se s průběhem soudního řízení, v našem případě řízení 

sporného, popsali jsme jednotlivé druhy nákladů soudního řízení a přiblížili si dvě 

významné novely v oblasti nákladů řízení. Je načase se přesunout k další části práce, 

kde tyto poznatky využijeme, ale tentokrát se jimi budeme zabývat z praktického 

hlediska.  

                                                 

68 Zákon č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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3  NASTÍNĚNÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ 

ŘEŠENÍ SPORŮ A JEJICH 

EKONOMICKÉ ASPEKTY 

V předchozí kapitole jsme značnou část věnovali nákladům soudního řízení, 

ty však nejsou jedinými náklady, které nám mohou při řešení soudního sporu nastat. 

Nyní se zaměříme na ekonomické aspekty, které v rozhodnutí o náhradě nenalezneme, 

avšak měly by být brány alespoň v úvahu při jednotlivých krocích v průběhu sporu, ne-

li být součástí přiznané náhrady.  

Než přistoupíme k samotnému uvádění příkladů soudních sporů a jejich analýze, 

je předmětné seznámit se s ukazateli, které budeme v analýze zohledňovat. Tomu 

jsou věnovány následující podkapitoly, v nichž se dozvíme, jaký vliv má inflace 

v kombinaci s časem na vynaložené náklady, jaká by měla být pravděpodobnost 

zaplacení náhrady, aby se nám vyplatilo do sporu vkládat své úsilí, čas a peníze, 

že bychom měli brát v úvahu náklady obětované příležitosti, oproti kterým může být 

soudní spor, v porovnání s částkou, kterou vymáháme, neefektivní, a jakým způsobem 

budeme provádět analýzu jednotlivých případů.  

3.1 Časová hodnota peněz 

Jedna koruna dnes, představuje větší hodnotu, než jedna koruna zítra. Tímto 

se vyznačuje časová hodnota peněz a stejně působí i na náklady soudního řízení. Děje se tak 

působením inflace, vlivem níž se každým dnem i rokem snižuje kupní síla peněz, neboť 

z dlouhodobého hlediska dochází k růstu cen zboží a služeb, což má za následek pokles 

reálné hodnoty peněz. Budeme-li o této problematice hovořit v souvislosti s náklady 

soudního řízení, bude to znamenat, že náklady vynaložené na počátku soudního sporu 

se sice budou nominální hodnotou rovnat nákladům nahrazeným, avšak ztratí na své 

hodnotě reálné. Úspěšná strana tak přichází o část nominální hodnoty svých vynaložených 

nákladů a je jí způsobena finanční újma, přestože je právo na její straně. To však platí také 

obráceně. Inflace totiž nejenže snižuje hodnotu kupní síly peněz, ale také skutečnou 
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hodnotu dluhu. Dochází tak k určité nespravedlnosti v oblasti soudnictví, kde je paradoxně 

„dobro“ po zásluze potrestáno a „zlo“ odměněno. Považuji tedy za potřebné se touto 

otázkou zabývat důsledněji, a to zejména, jedná-li se o dlouhodobé soudní záležitosti, kde 

je projev inflace viditelnější. 

Vrátíme-li se k samotnému pojmu inflace, nesmíme v souvislosti s ním opomenout 

jev opačný, a sice deflaci. Vlivem deflace naopak kupní síla roste a s ní neochvějně roste 

také hodnota dluhu. Opět zde dochází k nespravedlnosti vůči účastníkům řízení, tentokrát 

je zde však poškozena neúspěšná strana; u úspěšné strany dochází k obohacení na náhradě 

soudních nákladů. Nejideálnější situace by nastala, kdyby cenová hladina ustrnula. 

Takovýto jev nazýváme stagflace a v jejím důsledku by se nominální hodnota vynaložených 

nákladů rovnala reálné hodnotě náhrady nákladů soudního řízení. Následující graf 

(Graf 3.1) je názornou ukázkou vývoje inflace v posledních deseti letech.  

Graf 3.1 Vývoj inflace v letech 2001 - 2011 
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Zdroj: http://www.czso.cz 

Neméně důležitým aspektem, který na hodnotu peněz působí, je bezesporu čas, 

neboť právě délka soudního řízení má velký význam na tom, nakolik bude náhrada 

nákladů inflací ovlivněna. Průměrná délka soudního řízení u Krajských soudů, měřená 

ode dne nápadu do dne právní moci rozhodnutí, je znázorněna v tabulce Tabulka 3.1.  
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Tabulka 3.1 Průměrná délka soudního řízení ve dnech 

Soudní řízení 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

trestní věci  714  702  696  611  672  

občanskoprávní věci 1 013  1 025  939  699  631  

z toho obchodní 1 284  1 302  1 187  781  701  

Zdroj: http://www.czso.cz 

Z tabulky je patrný klesající charakter délky soudního řízení. Zatímco donedávna 

bylo soudní řízení ve věcech trestních považováno za nejrychlejší, nyní jsou již řízení 

v oblasti občanskoprávní na srovnatelné úrovni.  

Následně je uveden graf (Graf 3.2), zobrazující extrémně dlouhé časové období, 

abychom si udělali představu o tom, co může inflace provést s pouhou tisícikorunou. 

Zde vidíme, že zatímco 1. rok máme reálných 1.000,- Kč, za 10 let klesla reálná 

hodnota tisícikoruny o třetinu, za 25 let o polovinu, a za 40 let až o tři čtvrtiny své 

nominální hodnoty.  

Graf 3.2 Struktura nominální hodnoty v čase 
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Zdroj: Vlastní zpracování autora 
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Tento přemrštěný příklad je uváděn, aby upozornil na možnou motivaci 

pro dlužníky, kteří mohou existence inflace využít k znehodnocení dlužné částky 

a soudní spor tak úmyslně protahovat.  

3.2 Pravděpodobnost zaplacení náhrady 

Doposud jsme se náhradou nákladů zabývali pouze do doby nabytí právní moci 

rozhodnutí, tímto však mnohé případy nekončí. Co když neúspěšná strana neplní, co jí 

vykonatelné rozhodnutí ukládá? Vyplacení náhrady se tak oddaluje, kupní síla náhrady 

dál klesá, úspěšné straně mohou nastat další náklady s vymáháním, atp. Jistě bychom 

našli mnoho dalších přítěží, jimi se zde však zabývat nebudeme. Pojďme si raději říci, 

jak tomu v našem případě předejít.  

Pokud se nám jedná v prvé řadě o peníze, a až pak o spravedlnost, měli bychom 

si před podáním žaloby uvědomit, zda se nám vymáhání soudní cestou vůbec vyplatí. 

Ne vždy je totiž pro neplatiče soudní cesta hrozbou, a tak se může stát, že se naše 

finanční ztráta dále prohloubí. Aby k tomuto vyústění nedošlo, je na nás, zvážit, jaká 

je pravděpodobnost zaplacení náhrady protistranou a pokud je pravděpodobnost nízká, 

raději se do sporu nepouštět a peníze vynaložené na náklady soudního řízení, dopravu, 

promeškaný čas a další, raději účelně investovat.  

Pravděpodobnost, že budou náhrady zaplaceny, si můžeme ověřit na základě 

solventnosti dlužníka, neboť úspěšnost vymáhání pohledávek je s ní přímo úměrná. 

Solventní je pak ten, kdo je schopen hradit své závazky včas, tedy v okamžiku jejich 

splatnosti.
69

 Není to však stav statický, a tak je potřeba jej i u subjektů, jež si myslíme, 

že známe, ověřovat.  

Obecně lze míru solventnosti vyjádřit jako rozdíl příjmů a výdajů dlužníka. 

Hodnota ukazatele, kdy se vyplatí pohledávku vymáhat, by měla být vyšší než 30 %, 

příjmy by tedy měly o min. 1/3 převyšovat výdaje. Jedině tak můžeme mít jistotu, 

že bude dluh splacen a vyplatí se jej vymáhat.  

                                                 

69 NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 168. 

ISBN 978-80-247-3158-2. 
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Je-li subjekt platebně neschopný (insolventní), pak není schopen dostát svým 

splatným závazkům. Nejedná se tedy o dlužníka, jenž nemá vůli platit. Nevoli platit své 

závazky může mít i subjekt solventní.  

Zhodnocení solventnosti dlužníka se odvíjí zejména podle jeho ekonomické 

aktivity, neboť můžeme si domyslet, že je-li dlužník nezaměstnaný, či jestliže pobírá 

minimální mzdu, pak jistě příjmy nepřevyšují výdaje natolik, aby dostatečně pokryly, 

a v krátkém čase splatily, vzniklý dluh. Pakliže je však dlužníkem osoba jinak 

výdělečně činná, pravděpodobnost náhrady se zvyšuje, avšak nemusí to býti pravidlem. 

Proto je potřeba, dlužníka před vstupem do sporu prověřit. Toho lze dosáhnout pomocí 

několika dostupných instrumentů. Jsou jimi 

 výpis z obchodního rejstříku - je nezbytný úplný výpis, aby byly zřejmé 

všechny změny, týkající se zejména převodu na tzv. „bílé koně“,
70

 

 údaje o registraci k DPH – zrušení registrace plátce DPH značí ukončení 

aktivní komerční činnosti dlužníkem, 

 burzy pohledávek – slouží k prověření zadluženosti dlužníka, mají však pouze 

informační charakter a informace nemusí být zcela úplné či aktuální, 

 monitoring médií ve vyhledávačích, 

 insolvenční rejstřík (od r. 2008) či evidence úpadců. 

Není-li dlužník na základě výše uvedených instrumentů dohledatelný, zbývá nám 

zaměřit se na statistiku většího počtu dřívějších shodných případů, na základě kterých 

můžeme také stanovit pravděpodobnost zaplacení náhrady.  

Solventnost lze zjistit také pomocí matematických výpočtů, sestavit zcela přesný 

vzorec je však prakticky nemožné, a tak je zapotřebí ji pouze kvalifikovaně odhadovat.  

                                                 

70ASOCIACE NA OCHRANU VĚŘITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY. ANOV: Hodnocení vymahatelnosti pohledávek: 

bonifikace pohledávek a solventnosti dlužníků ze dne 15. dubna 2012 [online]. ANOV [15. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.anov.cz/problematika-pohledavek/clanek/hodnoceni-vymahatelnosti-pohledavek/ 
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3.3 Náklady obětované příležitosti 

Neméně důležitým ekonomickým aspektem soudního řízení je také hledisko 

nákladů času, který daný subjekt řízení obětuje, zatímco by jej mohl věnovat činnostem 

jiným. Chce-li žalobce v řízení zvýšit svou možnost úspěchu, musí pro to obětovat jistý 

čas a úsilí, který by za jiných okolností mohl věnovat práci, koníčkům, rodině, 

přátelům, sobě samému. To jsou tedy jeho náklady obětované příležitosti. „…každá 

dodatečná hodina práce má vyšší náklady obětované příležitosti v podobě ztráty 

způsobené zkrácením stále vzácnějšího volného času.“
71

 Nově musí tedy svůj čas 

investovat do seznámení s předmětem sporu, aby mohl zhodnotit právní služby, jež 

bude potřebovat a na základě toho vybral vhodného právního zástupce, seznámení 

s náklady, které bude muset vynaložit, a jejich předběžnou kalkulací, a dále čas 

věnovaný osobním schůzkám s advokátem, či přímo strávený na soudním řízení.  

Všechny tyto okolnosti by měl daný subjekt zvážit a poté zhodnotit, zda jeho 

náklady obětované příležitosti na soudní řízení, nejsou prodělečné. Čím více času 

soudnímu řízení totiž věnuje, tím méně mu zbývá času volného či času, který by mohl 

věnovat dosažení výdělku.  

Při svém rozhodování by neměl opomenout již zmiňovanou pravděpodobnost 

zaplacení náhrady. Je-li pravděpodobnost mizivá, jsou náklady obětované příležitosti 

příliš vysoké, než aby se sporem zabýval. Větší užitek mu bude přinášet volný čas. Je-li 

naopak vysoká, pak čas věnovaný soudnímu sporu bude správná volba při jeho 

rozhodování, neboť očekávaný výsledek mu bude přinášet větší užitek, než volný čas.  

                                                 

71 JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 243 s. ISBN 978-80-247-3259-6. 
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3.4 Postup při výpočtech 

Abychom zjistili, do jaké míry časová hodnota peněz skutečně ovlivňuje náhrady 

nákladů soudního řízení, zvolili jsme tři případy vyřešených sporů, na kterých jsme 

učinili potřebný rozbor. Nejprve byl každý případ pečlivě popsán z hlediska náhrady 

nákladů, byla určena úspěšná strana sporu a přiznaná náhrada v její nominální částce. 

Poté jsme stanovili výši inflace v jednotlivých letech a bylo-li to potřeba, připojili jsme 

také přehlednou tabulku. Dále jsme určili datum a velikost vynaložených nákladů, 

kteréžto jsme potřebovali pro výpočet časové hodnoty výdajů. Následně jsme potřebné 

údaje dosadili do vzorců uvedených níže.  

Rovnice 3.1 Úhrn výdajů zhodnocených o inflaci 

 

Rovnice 3.2 Úhrn výdajů znehodnocených o inflaci 

 

Vypočítané hodnoty jsme vždy zobrazili v přehledných tabulkách. Následovalo 

určení reálné hodnoty vyplacené náhrady a inflace, která její znehodnocení způsobila, 

a současně také určení skutečné nominální náhrady, která by měla být úspěšné straně 

přiřčena, aby byla náhrada spravedlivá.  

Posléze jsme kvalifikovaným odhadem, dle kritérií uvedených v podkap. 3.2, 

stanovili pravděpodobnost zaplacení náhrady. Touto pravděpodobností jsme vynásobili 

přiznanou náhradu, abychom zjistili, jakou náhradu můžeme očekávat. Výslednou 

očekávanou náhradu jsme odečetli od uskutečněných výdajů, zhodnocených o inflaci. 

Nakonec jsme vše porovnali vzhledem k povaze a předmětu sporu a určili, zda se nám 

počáteční investice vyplatí. Pokud ano, vyplatí se i řešení sporu soudní cestou.  
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V této kapitole jsme se zabývali metodikou práce, při níž využíváme ukazatele 

finanční analýzy. Dále se budeme zabývat aplikací těchto ukazatelů na konkrétní 

případy a vyhodnocením dosažených výsledků, na základě nichž se pokusíme navrhnout 

jisté návrhy a doporučení ke zlepšení.  
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4  ANALÝZA VÝSLEDKŮ, NÁVRHY 

A DOPORUČENÍ 

V tuto chvíli známe potřebné teoretické informace, týkající se soudního řízení 

a jeho ekonomické povahy, víme také, které další důležité aspekty náklady řízení 

ovlivňují. Nyní se budeme zabývat aplikací těchto poznatků na jednotlivé vyúčtování 

soudních rozhodnutí, abychom zjistili bližší informace o zmíněných nedostatcích a poté 

předložit jisté návrhy a doporučení na zlepšení. 

4.1 Analýza konkrétních případů 

V této podkapitole se zabýváme praktickou analýzou konkrétních soudních 

případů. Zohledňujeme zde především časovou hodnotu vynaložených nákladů 

a rozlišujeme reálnou a nominální hodnotu nahrazených nákladů, v porovnání 

s nominální, soudem přiřčenou hodnotou. Dále vyhodnocujeme, na základě 

pravděpodobnosti zaplacení náhrady, zda se danému subjektu vyplatí do sporu 

vstupovat. 

4.1.1 Případ č. 1 

Rozsudek ve věci o výpovědi z nájmu bytu se sp. zn. 42Co 695/2008 

Krajský soud v Ostravě rozhodl v rozsudku spisové značky 42Co 695/2008 

dne 19. 12. 2009 mezi žalobcem a/ a b/ a žalovaným o určení neplatnosti výpovědi 

z nájmu bytu, k odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále - 

pobočka v Krnově, ze dne 11. 8. 2008. Toto řízení bylo zahájeno dne 18. 11. 2008. 
72

  

Soud rozhodl o potvrzení rozsudku okresního soudu a rovněž rozhodl 

o náhradách řízení. Žalovanému byla rozsudkem udělena povinnost zaplatit státu 

                                                 

72Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 42Co 695/2008 ze dne 15. 3. 2012. Dostupný z:  

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/WebSearch/94EB7B5585906336C125781C007E6563?op

enDocument 
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náklady řízení žalobkyně a/ ve výši 8.211,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto 

rozsudku na účet Okresního soudu v Bruntále. Tato částka byla vynaložena na odměnu 

advokátovi za zastupování ve výši 6.000,- Kč, 3x režijní paušál po 300,- Kč za přípravu 

a převzetí zastoupení, sepis žaloby a účast u jednání a 19 % daň z přidané hodnoty 

z přiznané odměny a náhrad. Žalovaný byl také povinen zaplatit státu náklady 

odvolacího řízení žalobkyně a/ ve výši 3.927,- Kč (3.000,- + 1x 300,- za sepis vyjádření 

k odvolání, 19 % DPH) do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet Okresního 

soudu v Bruntále. Žalobce b/ a žalovaný nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů 

odvolacího řízení. 

Nominální náhrada činila po sečtení 12.138,- Kč. Vzhledem k tomu, že v tomto 

případě byl žalobce osvobozen od soudních poplatků a náklady za něj nesl stát, inflace 

se jej nedotýká. Ve většině případů se nedotýká ani státu, který advokáta platí převážně 

až ze získané náhrady; pro potřeby naší analýzy však budeme předpokládat, 

že si advokát vyžádal zálohu, a to před zahájením odvolacího řízení.  

Náhrada, která by odpovídala reálně vynaloženým nákladům, bude dále 

vypočtena s přihlédnutím k meziroční míře inflace.  

Časová hodnota peněz 

Meziroční míra inflace v letech 2008 – 2009, kdy probíhalo řízení o odvolání 

výše uvedeného rozsudku, se dle Českého statistického úřadu pohybovala v intervalu 

1 % - 6,3 %. Tyto informace jsou přehledně zobrazeny v níže uvedené tabulce 

(Tabulka 4.1). 

Tabulka 4.1 Meziroční míra inflace v letech 2008 - 2009 

Průměrná meziroční míra inflace 

Rok 2008 2009 

Míra inflace 6,3 % 1,0 % 

Zdroj: http://www.czso.cz 

Vzhledem k tomu, že nelze dohledat informace o přesném datu uskutečněných 

výdajů, neboť tyto informace nejsou veřejně dostupné, budeme předpokládat, že platba 

proběhla v čase mezi rozsudkem soudu I. stupně a zahájením řízení soudu II. stupně. 
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Dále předpokládáme, že žalovaný měl 15denní lhůtu na podání odvolání ode dne 

doručení rozsudku a rozsudek mu byl doručen 30 dní ode dne jeho vyhlášení. Z výše 

uvedeného vyplývá, že termín podání odvolání mohl nastat dne 25. 9. 2008. K témuž 

dni stanovíme také zaplacení zálohy advokátovi. Advokát je v tomto případě hodnocen 

mimosmluvní odměnou, dle advokátního tarifu. Náleží mu tedy odměna advokáta 

2.100,- Kč za každý úkon, přičemž úkony uskutečnil čtyři, stejný počet režijních 

nákladů á 300,-Kč a 19 % sazba DPH z celkové částky. Celkem tedy advokátovi náleží 

11.424,- Kč. Advokát si vyžádal zaplacení zálohy ve výši 8.568,- Kč 

Nyní si předvedeme, jak se budou peníze chovat s přihlédnutím k jejich časové 

hodnotě. Bude nás zajímat vliv inflace na výdaje v jednotlivých letech a výsledky 

budou srovnány se soudem přiznanou náhradou. 

V následující tabulce (Tabulka 4.2) jsou zpřehledněny výpočty v jednotlivých 

letech, jejichž rozbor je proveden níže.  

Tabulka 4.2 Výpočty náhrad dle závislosti vývoje inflace 

Data 
Měsíce / Rok 

 9 - 12 / 2008  1 - 12 / 2009  9 / 2008 - 12 / 2009 

Úhrn výdajů 8.568,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Meziroční míra inflace 6,30% 1,00% 3,03% 

Úhrn výdajů znehodnocených o inflaci 8.391,77 Kč 8.483,17 Kč 8.308,69 Kč 

Úhrn výdajů zhodnocených o inflaci 8.747,93 Kč 8.653,68 Kč 8.835,41 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Na základě soudního rozsudku vznikla žalovanému povinnost zaplatit státu 

náklady žalobkyně, vzniklé v řízení prvního stupně a odvolacího řízení. Celková 

hodnota náhrady činila 12.138,- Kč. Z této částky byly uskutečněny pouze výdaje 

na zálohu advokátovi v hodnotě 8.568,- Kč. Soudní poplatky ze strany žalobce 

nevznikly, neboť, jak už jsme zmínili, byl osvobozen od soudních poplatků a povinnost 

náhrady nákladů státu není přenášena na druhého účastníka. Náklady odvolacího řízení 

hradil žalovaný, z jehož strany odvolání vzešlo. Ze zbývající přiřčené částky 3.570,- Kč, 

kterou stát nevynaložil, náleží 2.856,- Kč advokátovi za uskutečněné služby, 714,-Kč 

připadne soudu. 

Stát, jako nositel nákladů žalobce, má nárok na náhradu nákladů v hodnotě 
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8.568,- Kč, které vyplatil v roce 2008 právnímu zástupci. Reálná hodnota vynaložených 

nákladů však v roce 2009, kdy k rozsudku došlo, činí 8.308,69 Kč. Stát tedy, vinou 

inflace, přišel o 267,41 Kč. Budeme-li se vyjadřovat procentuelně, ztráta kupní síly byla 

v rozsahu 3,12 % z nominální náhrady. Pro přehlednost je rozklad nominální hodnoty 

náhrady zobrazen v následujícím grafu (Graf 4.1). 

Graf 4.1 Skladba nominální náhrady 
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Zdroj: Vlastní zpracování autora 

V tuto chvíli jsme si vědomi reálné hodnoty náhrady, a tedy kupní síly 

v minulosti vynaložené částky, v době její náhrady v době splatnosti. Nyní si, 

na základě výpočtů uvedených v tabulce Tabulka 4.2, ukážeme, jak vysoká by skutečná 

nominální náhrada měla být, aby stát nebyl inflací poškozen. Pro názornost je opět vše 

zobrazeno také graficky (Graf 4.2).  

První sloupec zrcadlí pouze reálnou hodnotu výdajů, které stát uskutečnil v roce 

2008. Jelikož se jedná o den, kdy byly náklady vynaloženy, inflace je zde nulová 

a taktéž nominální hodnota výdajů je rovna jejich reálné hodnotě. Druhý sloupec již 

zobrazuje náhradu výdajů zasaženou inflací a kupní sílu částky 8.568,- Kč v roce 2009, 

která je zobrazena fialovou barvou. Konečně třetí sloupec vyobrazuje částku, 

odpovídající výdajům vynaloženým v roce 2008. Tato částka 8.835,41 Kč je složena 
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z reálně vynaložených výdajů v roce 2008 a jejího zhodnocení o inflaci, vinou které 

byly vydané finance znehodnoceny. Celková hodnota třetího sloupce tedy odpovídá 

kupní silou hodnotě vynaložené v roce 2008, v okamžiku její náhrady v době splatnosti.  

Graf 4.2 Struktura náhrad 
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Zdroj: Vlastní zpracování autora 

 

Je více než jasné, že v letech 2008 – 2009, kdy daný spor probíhal, byla inflace 

k úspěšné straně nevlídná a náhrada nákladů tak neodpovídá hodnotě, kterou stát, 

nesoucí náklady žalobce, skutečně vynaložil, neboť poklesla její kupní síla. Stát tak 

ztratil na 259,31 Kč z reálné hodnoty výdajů. Pokud vyjádříme ztrátu v nominální 

hodnotě, pak stát přišel o 267,41 Kč, které nebyly rozsudkem přiřčeny. Budeme-li 

hovořit o ztrátě úspěšné strany v procentech, inflace zasáhla 3,12 % státem 

vynaložených nákladů na řízení žalobkyně. Jelikož státu, po vyplacení advokáta, zbylo 

714,- Kč ze soudem přiřčené částky, po odečtení inflace činí tato částka v reálné 

hodnotě 446,59 Kč. 
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Pravděpodobnost zaplacení náhrady 

Vzhledem k tomu, že žalovaný je majitelem bytu, který žalobce obývá, může 

stát, který je v tomto případě nositelem nákladů žalobce, předpokládat, že vlastní také 

jiné nemovitosti, z nichž mu plyne jistý příjem. Na druhou stranu, byla-li z jeho strany 

vypovězena smlouva, z důvodu neplacení nájmu žalobcem, mohla být solventnost 

žalovaného oslabena. Avšak promění-li svůj majetek v hotovost, bude schopen dostát 

svým závazkům. Stát zde tedy předpokládá solventnost žalovaného 62 %.  

Abychom zjistili, zda se soudní řízení státu ekonomicky vyplatí, je nutné 

započítat podstoupené riziko. Vynásobíme-li hodnotou předpokládané solventnosti 

dlužníka hodnotu přiznané náhrady, získáme z částky 12.138,- Kč částku 7.525,56 Kč. 

Stát má tedy jakousi jistotu, že mu bude včas uhrazeno 7.525,56 Kč. Vzhledem k tomu, 

že vynaložené náklady na zálohu advokátovi, zhodnocené o inflaci, byly v hodnotě 

8.835,41 Kč, očekává stát ztrátu v hodnotě 1309,85 Kč. Státu se tedy nevyplatí do sporu 

vstupovat, avšak vzhledem k tomu, že je vázán zákonem, jež mu to přikazuje, protože 

říká, že náklady řízení nesmí býti překážkou spravedlnosti, nemá jinou volbu, nežli 

do sporu vstoupit.  

4.1.2 Případ č. 2 

Rozsudek ve věci o náhradě škody se sp. zn. 27Cm 138/2006 

Městský soud v Praze rozhodl v rozsudku spisové značky 27Cm 138/2006 

dne 4. 2. 2009 o zaplacení částky 756.222,- Kč s příslušenstvím. Řízení bylo zahájeno 

dne 17. 5. 2006. 
73

  

Soud během řízení rozhodl o zastavení části řízení, kde se žalobce domáhal 

zaplacení částky 219.896,67 Kč s příslušenstvím. Žaloba týkající se zbylé částky, tedy 

536.652,33 Kč s příslušenstvím, byla soudem zamítnuta. Soud rozhodl ve prospěch 

žalované strany, proto byl žalobce povinen uhradit náklady řízení ve výši 64 534 Kč, 

a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalované 

                                                 

73Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 27Cm 138/2006 ze dne 15. 3. 2012. Dostupný z:  

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/WebSearch/621557DD77672C31C12578B200472764?op

enDocument 
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strany. Celá částka připadá na odměnu advokáta ve výši 52 430 Kč, 6x režijní paušál 

á 300 Kč, tj. 1 800 Kč, dále 19 % DPH ve výši 10 304 Kč; celkem tedy 64 534 Kč. 

Nominální náhrada uznaná soudem činila 64 534,- Kč. Výpočet náhrady, která 

by odpovídala reálně vynaloženým nákladům, bude nyní proveden s přihlédnutím 

k meziroční míře inflace. 

Časová hodnota peněz 

Dle Českého statistického úřadu se meziroční míra inflace v letech 2006 – 2009, 

ve kterých řízení výše uvedeného rozsudku o náhradě škody probíhalo, pohybovala 

v intervalu 1 % - 6,3 %. Jak se inflace pohybovala v jednotlivých letech je přehledně 

zobrazeno v níže uvedené tabulce (Tabulka 4.3).  

Tabulka 4.3 Meziroční míra inflace v letech 2006 - 2009 

Průměrná meziroční míra inflace 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Míra inflace 2,5% 2,8% 6,3% 1,0% 

Zdroj: http://www.czso.cz 

Opět si nejprve stanovíme přesné datum podání návrhu na zahájení řízení, 

abychom měli informaci o tom, kdy byly výdaje uskutečněny. Jelikož dle § 82 OSŘ 

je řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení, stanovíme si den 

vynaložení nákladů na 17. 5. 2006, neboť zároveň předpokládáme, že žalovaná strana, 

jež byla ve sporu úspěšná a jejíž vynaložené náklady jsou pro nás prioritní, byla 

s návrhem obeznámena v tentýž den (žalobce může žalovaného obeznámit s návrhem 

stejnopisem zaslaným soudu). Pro zjednodušení dále předpokládáme v tento den také 

sjednání smlouvy žalované strany s advokátem, a tedy i uskutečnění výdajů 

na přiměřenou zálohu advokátovi. Vzhledem k tomu, že návrh vzešel ze strany žalobce 

a žalovaný proto nepodléhá placení soudních poplatků, nýbrž pouze vyúčtování služeb 

s advokátem stanovili jsme výší zálohy na polovinu celkové náhrady uvedené 

v rozsudku, tedy 32.267,- Kč, neboť předpokládáme, že se klient s advokátem dohodli 

na smluvní odměně. 
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Nadále jsme provedli výpočty, jejichž výsledky jsou zobrazeny v tabulce 

Tabulka 4.4. Jednotlivé údaje jsou propočteny vzhledem k časové hodnotě peněz, 

s promítnutím vlivu inflace v jednotlivých letech, v nichž spor probíhal. Vzápětí 

je současně provedeno srovnání se soudem přiznanou náhradou.  

Tabulka 4.4 Výpočty náhrad dle závislosti vývoje inflace 

Data 
Měsíce / Rok 

 5 - 12 / 2006  1 - 12 / 2007  1 - 12 / 2008  1 - 2 / 2009  5 / 2006 - 2 / 2009 

Úhrn výdajů 32.267,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Meziroční míra inflace 2,50% 2,80% 6,30% 1,00% 10,88% 

Úhrn výdajů  

    znehodnocených o inflaci 
31.738,03 Kč 31.388,13 Kč 30.354,66 Kč 31.947,52 Kč 28.756,25 Kč 

Úhrn výdajů  

    zhodnocených o inflaci 
32.804,78 Kč 33.170,48 Kč 34.299,82 Kč 32.589,67 Kč 36.206,37 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Soudním rozhodnutím ve prospěch žalované strany, bylo žalovanému přiznáno 

právo na náhradu nákladů v celkové výši 64 534 Kč. Polovinu z této částky žalovaný 

vynaložil již na počátku sporu jako přiměřenou zálohu advokátovi a tudíž mu jako 

taková náleží v podobě náhrady vynaložených nákladů. Druhá polovina, 32.267,- Kč, 

kterou žalovaný nevynaložil, připadá jeho zástupci za uskutečněné služby. Působením 

inflace však náklady vynaložené žalobcem v roce 2006 ztratily na hodnotě 10,88 % 

z nominální částky 32.267,- Kč, jejich kupní síla tedy klesla o celých 3.510,75 Kč. 

Reálná hodnota náhrady vyplacené v roce 2009 tak činí pouhých 28.756,25 Kč. Ztráta 

nominální hodnoty vlivem inflace je vyjádřena grafem Graf 4.3.  
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Graf 4.3 Skladba nominální náhrady 
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Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Již známe reálnou hodnotu vyplacené náhrady, opět si tedy ukážeme, jaká 

by měla být skutečná nominální náhrada, neboli jaká je hodnota vynaložených nákladů 

z roku 2006, zhodnocená o inflaci a vyplacená v roce 2009 ve lhůtě splatnosti. 

Pro dosazení do grafu (Graf 4.4) jsme použili hodnoty z tabulky Tabulka 4.4, ve které 

jsou uvedeny potřebné výpočty.  

Nulová inflace je zřejmá z prvního sloupce, jenž promítá právě vynaložené 

náklady v roce 2006. Jelikož zde čas na hodnotu peněz nepůsobí, reálná hodnota 

je rovna hodnotě nominální. Ve druhém sloupci, zobrazujícím náhradu vynaložených 

nákladů vyplacenou v roce 2009, je už patrné, kterak inflace nominální hodnotu zasáhla. 

Vlivem inflace tak ztratila na 3.510,75 Kč ze své kupní síly. Jaká by měla být nominální 

hodnota náhrady, zobrazuje sloupec, jenž je třetí v pořadí. Zde vidíme, jaká částka 

odpovídá nákladům vynaloženým v roce 2006, v hodnotě 32.267,- Kč, zhodnoceným 

o inflaci a nahrazeným v roce 2009 ve lhůtě splatnosti.  
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Graf 4.4 Struktura náhrad 
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Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Je opět zřejmé, že žalobcem vynaložené náklady ztratily vinou inflace za dobu, 

po kterou soudní spor probíhal, na své kupní síle. Z nominální částky 32.267,- Kč 

žalobce ztratil 10,88 % a přišel o 3.510,75 Kč. Vyjádříme-li ztrátu žalobce v nominální 

hodnotě, budeme hovořit o částce 3.401,58 Kč, kterou mu soud nepřiřknul. Působením 

inflace tudíž žalovaná strana prodělala a její jmění utrpělo ztrátu.  

Pravděpodobnost zaplacení náhrady 

V tomto případě uvažujeme, zda se soudní spor vyplatil žalovanému, neboť ten 

soudní spor vyhrál a jeho náklady jsou zde řešeny.  

Žalovaný měl na výběr, buďto vyhovět požadavku v žalobě, nebo se bránit. 

Vzhledem k velmi závratné částce, o jejíž zaplacení byla žaloba podána, se žalovaný 

rozhodl bránit. Na základě toho, že žalobcem byl bývalý ředitel obchodní agentury 

a zároveň bývalý obchodní partner žalovaného, žalovaný věděl o manažerských 

schopnostech žalobce, a také o jeho schopnosti se lehce uživit. Usoudil tedy, že jeho 
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solventnost bude 76 %. 

K zjištění, zda se vyplatí soudní spor vést, bylo zapotřebí stanovenou 

pravděpodobností zaplacení náhrady (0,76) vynásobit náhradu přiznanou (64.534,- Kč). 

Tímto jsme získali hodnotu očekávané náhrady, činící 49.045,84 Kč. Očekávanou 

náhradu jsme poté odečetli od hodnoty uskutečněných výdajů na zaplacení služeb 

advokáta, zhodnocených o inflaci (36.206,37 Kč). Výsledná částka převyšuje 

o 12.839,47 Kč uskutečněné výdaje zhodnocené o inflaci. Vzhledem k vysoké 

návratnosti vynaložených nákladů se tak žalovanému vstup do soudního sporu rozhodně 

vyplatí.  

4.1.3 Případ č. 3 

Rozsudek ve věci odvolání proti rozsudku se sp. zn. 51Co 72/2011 

Krajský soud v Ostravě rozhodl v rozsudku spisové značky 51Co 72/2011 

dne 6. 6. 2011 o zaplacení částky 85.901,- Kč s příslušenstvím, k odvolání žalobce proti 

rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 1. 12. 2010. Jednání bylo zahájeno 

3. 3. 2011. 
74

  

Soud rozhodl o potvrzení rozsudku okresního soudu a ve výroku o nákladech 

řízení. Žalobci byla rozsudkem udělena povinnost zaplatit žalovanému na náhradu 

nákladů odvolacího řízení částku 28.046,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto 

rozsudku k rukám zástupce žalovaného. Celá částka připadla zástupci žalovaného 

a sestávala z odměny advokáta v odvolacím řízení ve výši 21.910,- Kč, 2x režijního 

paušálu po 300,- Kč za vyjádření k odvolání a zastupování v odvolacím jednání, 

náhrady za ztrátu času zástupce žalovaného za 4 půlhodiny po 100,- Kč, dále také 

náhrada cestovného zástupce žalovaného ze sídla v Opavě do sídla odvolacího soudu 

v Ostravě, ujeto 70 km vozidlem o průměrné spotřebě nafty 9,43 l na 100 km, cena 

nafty 30,80 Kč za litr, celkem cestovné 462,- Kč. Jelikož byl zástupce žalovaného 

plátcem DPH, náklady odvolacího řízení, jež celkem vykazovaly 23.372 Kč, 

se po navýšení o 20% DPH vyšplhaly na 28.046,- Kč. 

                                                 

74Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 51Co 72/2011 ze dne 15. 3. 2012. Dostupný z:  

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/WebSearch/E23DABB553E0C675C1257921002367D7?o

penDocument 
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Nominální náhrada odvolacího řízení tedy činila 28.046,- Kč. Výpočet náhrady, 

která by odpovídala reálně vynaloženým nákladům, bude dále vypočtena s přihlédnutím 

k meziroční míře inflace. 

Časová hodnota peněz 

Meziroční míra inflace v roce 2011, ve kterém řízení o odvolání proti rozsudku 

proběhlo, byla 1,9 %. Tabulka zobrazovaná pro přehlednost v tomto případě není nutná, 

proto neuvádíme.  

Termín pro podání odvolání stanovíme obdobně jako v Případu č. 1, a zaplacení 

přiměřené zálohy advokátovi tudíž stanovíme na 15. 1. 2011. Částka je rovněž 

stanovena na polovinu celkové náhrady uvedené v rozsudku, a v tomto případě činí 

polovina 14.023,- Kč.  

Ukážeme si, jak bude inflace působit na peníze v krátkém časovém úseku a jak 

to ovlivní soudem přiznanou náhradu. Přehledné výpočty zobrazuje následující tabulka 

(Tabulka 4.5).  

Tabulka 4.5 Výpočty náhrad dle závislosti vývoje inflace 

Data 
Měsíce / Rok 

 1 - 6 / 2011  1 - 6 / 2011 

Úhrn výdajů 14.023,- Kč 0,00 Kč 

Meziroční míra inflace 1,90% 0,94% 

Úhrn výdajů znehodnocených o inflaci 13.891,04 Kč 13.891,04 Kč 

Úhrn výdajů zhodnocených o inflaci 14.156,22 Kč 14.156,22 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Soud v rámci odvolacího řízení rozsudek ve prospěch žalovaného potvrdil, tomu 

tedy vzniká právo na náhradu nákladů v celkové výši 28.046,- Kč. Z celkové částky 

žalovaný uskutečnil výdaje na přiměřenou zálohu advokátovi, v hodnotě 14.023,- Kč. 

Zbývající přiřčenou část stejné hodnoty, kterou žalobce nevynaložil, náleží jeho 

advokátovi za uskutečněné služby. Žalovaný má právo na náhradu nákladů, jež 

vynaložil v lednu 2011, v hodnotě 14.023,- Kč. Reálná hodnota této sumy je však o šest 

měsíců později pouhých 13.891,04 Kč. Žalovaný je proto ztrátný 131,96,- Kč a jeho 

kupní síla poklesla o 0.94 %. Rozklad nominální hodnoty nahrazené částky je zobrazen 
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v následujícím grafu (Graf 4.5).  

Graf 4.5 Skladba nominální náhrady 

Nominální hodnota 14.023,- Kč
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Inflace

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Jaká by měla být skutečná nominální náhrada nákladů vynaložených 

v lednu 2011, zobrazuje Graf 4.6. K vytvoření grafu jsme použili výpočty z tabulky 

Tabulka 4.5.  

První sloupec zaznamenává právě vynaložené výdaje, na které zatím inflace 

nepůsobí a reálná hodnota výdajů odpovídá jejich nominální hodnotě. Druhý sloupec 

je složen z reálné hodnoty výdajů v době jejich náhrady a jejich znehodnocení inflací, 

vlivem které ztratily na 131,96 Kč ze své kupní síly. Hodnotu náhrady, kde by kupní 

síla vynaložených nákladů byla zachována, zobrazuje třetí sloupec. Nominální hodnota 

částky 14.023,- Kč by inflačním zhodnocením stoupla o 133,22 Kč, výsledkem by bylo 

14.156,22 Kč, což je částka, která by měla být úspěšné straně přiznána. 
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Graf 4.6 Struktura náhrad 
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Zdroj: Vlastní zpracování autora 

Také v případě, kdy soudní spor probíhal pouze v průběhu jednoho roku, je vliv 

inflace zřetelný. Z nominální částky 14.023,- Kč žalovaný ztratil 0,94 % a byl připraven 

o 131,96 Kč. Vyjádříme-li ztrátu žalobce v nominální hodnotě, soud žalovanému 

nepřiřknul 133,22 Kč. Působením inflace tak žalovaná strana rovněž utrpěla ztrátu 

kupní síly v minulosti vynaložené částky.  

Pravděpodobnost zaplacení náhrady 

I zde uvažujeme, zda se soudní spor vyplatil žalovanému, neboť právě žalovaný 

soudní spor vyhrál a jeho náklady jsou zde tedy řešeny.  

Žalovaný si opět mohl vybrat ze dvou variant. Mohl žalobci vyhovět 

a požadovanou částku zaplatit, nebo, byl-li přesvědčen, že je právo na jeho straně, 

se proti žalobě bránit. Musel však vzít v úvahu, zda se mu obrana vyplatí a vynaložené 

náklady vrátí. Jelikož byla protistranou firma dodávající elektřinu, s dlouhodobým 

postavením na trhu, žalovaný předpokládal solventnost 81 %. 
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K zjištění, zda se soudní řízení žalovanému ekonomicky vyplatí, bylo nutné 

stanovenou pravděpodobností zaplacení náhrady (0,81) vynásobit náhradu přiznanou 

(28.046,- Kč). Tímto jsme získali hodnotu očekávané náhrady, činící 22.717,26 Kč. 

Očekávanou náhradu jsme poté odečetli od hodnoty uskutečněných výdajů na zaplacení 

služeb advokáta, zhodnocených o inflaci (14.891,04 Kč). Výsledná částka převyšuje 

o 7.826,26 Kč uskutečněné výdaje zhodnocené o inflaci. Vzhledem k vysoké 

návratnosti vynaložených nákladů se tak žalovanému vstup do soudního sporu vyplatí.  

4.2 Návrhy a doporučení 

Na těchto třech případech jsme si názorně ukázali, jaký vliv na vynaložené 

výdaje inflace má. Záměrně byly vybrány soudní spory z různých časových období 

a rozdílnou délkou řízení. Bylo zjištěno, že čím déle soudní spor trvá, tím více ztrácí 

vlivem inflace přiznaná náhrada na hodnotě. Ani v krátkých časových intervalech 

se však nejedná o částky zanedbatelné, proto považuji za důležité, aby soud tento aspekt 

nepřehlížel a bral jej v úvahu při vypočítávání náhrady. V opačném případě dochází 

k jakési nespravedlnosti vůči úspěšné straně, která, ač spor vyhrála, je přesto ztratná, 

neboť kupní síla náhrady neodpovídá kupní síle nákladů vynaloženým na počátku 

soudního sporu.  

Domníváme se, že by se mělo docílit toho, aby byly náhrady přiznávány v reálné 

hodnotě vynaložených nákladů. Ke každé nominální částce by se tedy připočítávalo 

zhodnocení o inflaci. Toto řešení by mělo za následek nejen spravedlivé odškodnění 

úspěšné strany, ale samotné zhodnocení o inflaci by mohlo působit i na délku sporného 

řízení, jako jakási sankce za zbytečné prodlužování sporu ze strany účastníků řízení.  

Je zřejmé, že v mnohých případech je poškození úspěšné strany natolik značné, 

že by tento ekonomicko – právní nedostatek neměl zůstat na odborných místech 

bez povšimnutí a věřím, že to nebude dlouho trvat a tato vada bude odstraněna.  

Je také zřejmé, že vzhledem k tomu, že problematika nákladů řízení je rozsáhlá 

a složitá už sama o sobě, a další ztížení v podobě složitějších výpočtů není žádané, 

neboť soudce, který výpočtům věnuje svůj čas, by se měl soustředit zejména na věc 

samou, navrhujeme v následujících odstavcích několik zjednodušení, které 
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by rozhodování o nákladech řízení mohly usnadnit a soudní řízení by se tak mohly 

uspíšit. 

Aby výpočty nebyli zatěžováni soudci, je našim návrhem, aby rozhodovali pouze 

o základu nároku na náhradu nákladů soudního řízení a matematické operace přenesli 

na soudní úředníky či asistenty soudce. Došlo by k jakémusi vnitřnímu outsourcingu, 

čímž by se docílilo větší efektivnosti ke spokojenosti všem zúčastněným. Osoba 

či osoby povolané k této činnosti by však musely mít samostatné oprávnění, pracovat 

svým jménem a hlavně nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Bez těchto atributů by tato 

pomoc mohla býti spíše přítěží, neboť kontrola rozhodnutí by přinášela soudci další 

zdržení.  

Další řešení komplikovaných výpočtů spatřujeme v lepší technické vybavenosti 

operačního systému v soudních budovách. Každý soudce by měl mít k dispozici 

ve svém počítači odpovídající program, který by složité počty usnadňoval pouhým 

vyplňováním údajů do příslušných políček. Program by zaznamenával také meziroční 

míru inflace v jednotlivých letech, o kterou by přiznané náhrady dokázal jednoduše 

zhodnotit. Aktualizace vstupních dat, jako aktuální míra inflace v daném měsíci, 

či změny v sazebnících, by byly prováděny on-line, obdobně jako například 

u počítačového antiviru. Zakázka by mohla být zhotovena např. strůjcem systému 

CODEXIS, kde se cena jednotlivých verzí programů pohybuje v korunách od třinácti 

do osmadvaceti tisíc, dle počtu uživatelů. Cena za roční aktualizaci pak od třinácti 

do čtyřiadvaceti tisíc. 

Jsme si vědomi toho, že jsou oba návrhy finančně náročné, nicméně věříme, 

že pokud by vedly k urychlení soudních sporů a spravedlivější náhradě, jistě by se tato 

investice vyplatila.  

Řešení, jež se zdá býti nejjednodušší a nejméně ekonomicky náročné, spočívá 

v přenesení zhodnocení náhrady o inflaci na připočítávání úroků z prodlení od zahájení 

řízení. Tímto bychom sice nedocílili spravedlivého zhodnocení o inflaci, které 

by se dotýkalo jak účastníků ve věci úspěšných, tak i těch neúspěšných (kupříkladu 

v období deflace by dlužník částku dosti přeplatil), avšak požadovaný účel, 

aby nahrazené náklady neztratily na hodnotě vlivem inflace, by splňovala, stejně jako 

by splňovala i funkci jakési hrozby pro ty, kteří by soudní řízení chtěli zbytečně 
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prodlužovat.  

Poslední z navrhovaných řešení by mohlo mít funkci dočasnou, a to do doby, 

nežli budou k dispozici potřebné finanční zdroje, k financování návrhů předešlých. Tyto 

zdroje by, při vhodně zpracovaném projektu, mohly být částečně získány z fondů 

Evropské unie. 

 

V této kapitole je na konkrétních případech řešeno, zda se vstup do soudního 

sporu vyplatí, či nikoliv. Zabýváme se zde problematikou působení inflace na náhradu 

nákladů soudního řízení, ale také pravděpodobností, která říká, z jaké části nám nejspíš 

budou výdaje na soudní řízené nahrazeny. Pomocí finanční analýzy byly na konkrétních 

příkladech vyčísleny dopady inflace a za pomocí kvalifikovaného odhadu jsme určili 

výši solventnosti protistrany, pomocí které jsme pravděpodobnost náhrady vypočetli. 

Z dosažených výpočtů bylo zřejmé, že vliv inflace není zanedbatelný, a že by se měl 

tento problém dále řešit, načež jsme uvedli jisté návrhy a doporučení. Také jsme 

upozornili na to, že by se měl daný subjekt před vstupem do sporu zamyslet, zda se mu 

vyplatí po druhé straně požadovanou částku soudně vymáhat. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla analýza ekonomických aspektů soudního řízení, jež 

měla zohledňovat, za jakých okolností je výhodné do soudního sporu vstupovat, a kdy 

bude pro účastníka výhodnější řešit situaci jinými způsoby.  

Dříve, než jsme přistoupili k samotné analýze, věnovali jsme se teoretickému 

seznámení s danou problematikou, pronikli jsme do problematiky soudního řízení, a to 

od účastníků a jednotlivých druhů soudů až po jeho průběh a následně jsme se zaměřili 

na náklady soudního řízení, jež jsou od soudního řízení, a rovněž i od naší práce, 

neodmyslitelné.  

Dále jsme se zabývali metodikou práce, kde jsme si popsali nejen jednotlivé 

ukazatele finanční analýzy, s nimiž ve výpočtech kalkulujeme, ale také postup při 

zpracování dat.  

V samotné analýze jsme na konkrétních třech případech zohledňovali dopad 

inflace na soudní náhrady a pravděpodobnost, s jakou bude vynaložená částka danému 

subjektu uhrazena, abychom vyhodnotili, zda měl, či neměl soudní spor smysl. Dospěli 

jsme k závěru, že současné nastavení právních předpisů, nezohledňující inflaci, 

je značně nespravedlivé vůči účastníkům sporu, kteří tak ztrátou reálné hodnoty svých 

vynaložených nákladů, přicházejí o nezanedbatelnou částku, přičemž ztráta se odvíjí 

od délky soudního řízení, velikosti vynaložených výdajů a hodnoty inflace. V našem 

případě jsme dospěli k následujícím výsledkům: ve sporu trvajícím 16 měsíců byla 

zaznamenána 3,03 % ztráta reálné hodnoty, ve sporu ukončeném po 34 měsících ztráta 

kupní síly dosahovala 10,88 % a v řízení, jež probíhalo 6 měsíců, se prokázala ztráta 

0,94 % z reálné hodnoty vynaložených výdajů. Poté jsme na základě solventnosti 

dlužníka určili, zda se subjektům vyplatilo do sporu vstupovat. Jestliže byla očekávaná 

náhrada vyšší, než výdaje zhodnocené o inflaci, pak se řízení vyplatilo, v opačném 

případě by záleželo na užitku z konkrétního sporného řízení. Ve dvou posledních 

případech jsme se dopracovali závěru, že se řízení vyplatilo. V prvním případě se řízení 

nevyplatilo, jednalo se však o stát, který náklady vynakládal, a to z důvodu osvobození 

žalobce od soudních poplatků, aby tedy zajistil žalobci právo na spravedlivý proces, byl 

povinen do sporu vstoupit.  



 68 

Dospěli jsme k názoru, že jelikož má každý právo na spravedlivý proces, nemělo by 

být působení inflace nijak opomíjeno a časová hodnota peněz by měla být přímo 

započítávána v rozsudku o náhradě. Zmiňovaná změna by zároveň mohla mít vliv na délku 

soudních sporů, které by nebyly, ze strachu ze sankce v podobě inflace, zbytečně účastníky 

protahovány. Tato diplomová práce by mohla být inspirací příslušným orgánům, které 

by podnikly jisté kroky, vedoucí k odstranění tohoto nedostatku. Příslušnými kroky máme 

na mysli např. „kalkulačku nákladů“ zohledňující inflaci dostupnou každému soudci, 

či přenesení zhodnocení náhrady o inflaci na připočítávání úroků z prodlení od zahájení 

řízení. 
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Příloha č. 2 Příklad vyúčtování advokátem 

Okresní soud v Karviné 

                                                             ke sp.zn.                                                 
                     park Bedřicha Smetany 176/5 

              733 31 Karviná - Fryštát 

              -------------------------------------- 

Naše zn.:              V Ostravě dne 10.11.2011 

Vyřizuje:  

 

Žalobce:       XY 

                    nar.  

                    bytem  

                    právně zast. …….., advokátem   

                    sídlem  

   

Žalovaný:     AB a.s. 

                   IČ  

                    sídlem  

                 

o mimořádné navýšení bolestného a ztížení společenského uplatnění     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Vyúčtování odměny ustanoveného zástupce žalobce     

 

 - záznamy o poradě ze dne ….. 

  - osvědčení o registraci plátce DPH – kopie 

- technický průkaz  

 
                              

 

I.  

 

Ve shora uvedené věci předkládám vyúčtování nákladů ustanoveného právního 

zástupce žalobce. 

Stanovení odměny ustanoveného právního zástupce se zde řídí ust. §1 odst. 3, § 7, § 8 

odst. 1, §11 odst. 1 písm. b), c), d), g), §13 odst. 3  vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.  

Tarifní hodnota dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarifu, tj. výše 

peněžitého plnění v době započetí úkonu právní služby v této věci činí u každého úkonu částku 

ve výši 1.583.400,- Kč představující součet částky 407.400,- Kč a částky 1.176.000,- Kč. 

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby tak v tomto řízení činí 5.000,- 

Kč (tj. sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí dle ust. § 7 advokátního 

tarifu 14.660,- Kč, dle ust. § 12a  odst. 2 advokátního tarifu však sazba mimosmluvní odměny 

ustanoveného zástupce činí v občanském soudním řízení nejvýše 5.000,- Kč).  
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V této věci bylo uskutečněno těchto 7 úkonů právní služby: 

 

- Převzetí a příprava zastoupení dne ………, včetně první porady s klientem 

v advokátní kanceláři dne ……… od 15,30 do 16,10 hod. – dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) 

advokátního tarifu ……………………..5.000,- Kč 

 

- Porada v advokátní kanceláři přesahující jednu hodinu dne ……. v době od 16,40 

do 17,50 hod. - dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) advokátního 

tarifu……………………………………………………..………….….…........5.000,- Kč 

 

- Písemné podání ve věci samé – „Vyjádření žalobce“ ze dne ….. -  dle ust. § 11 odst. 

1 písm. d) advokátního tarifu ….…………………5.000,- Kč 

 

- Porada v advokátní kanceláři přesahující jednu hodinu dne ….. v době od 9,40 do 

10,50 hod. - dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) advokátního 

tarifu……………………………….……………………………5.000,- Kč 

 

- Porada v advokátní kanceláři přesahující jednu hodinu dne ……. v době od 16,10 

do 17,20 hod. - dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) advokátního 

tarifu……………………………….………………….…………………….…...5.000,- Kč 

 

- Nahlédnutí do spisu vedeného u Okresního soudu v Karviné sp.zn.  …. dne ….. – dle 

ust. § 11 odst. 1 písm. f), § 11 odst. 3 advokátního tarifu 

…………………………….………….………………….5.000,- Kč 

 

- Účast u ústního jednání konaného u Okresního soudu v Karviné dne ……………. - 

dle ust. § 11 odst. 1 písm. g) advokátního tarifu …..….5.000,- Kč 

 

Režijní paušály dle ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu za 7 úkonů právní služby –  7 

x 300,- Kč ……………….…....................……….....2.100,- Kč 

 

- náhrada cestovních výdajů 

 

- za cestu vozem tov. zn. Škoda Octavia, RZ …., z Ostravy do Karviné a zpět k nahlížení do 

spisu vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. ….. dne….. - při průměrné spotřebě 

8,2 l/100 km, užitých pohonných hmotách Natural 95, ceně pohonných hmot 31,60 Kč/l (dle 

vyhlášky č. 377/2010 Sb.), vzdálenost 50 km tam i zpět celkem a sazbě základní náhrady za 

jeden kilometr jízdy ve výši 3,70 Kč (dle vyhlášky č. 377/2010 Sb.) = 

(50:100x8,2x31,60)+(50x3,70), tj. celkem…………… 315,- Kč 

 

- za cestu vozem tov. zn. Škoda Octavia, RZ ….., z Ostravy do Karviné a zpět k ústnímu 

jednání konanému u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. …. dne ….. - při průměrné 

spotřebě 8,2 l/100 km, užitých pohonných hmotách Natural 95, ceně pohonných hmot 31,60 

Kč/l (dle vyhlášky č. 377/2010 Sb.), vzdálenost 50 km tam i zpět celkem a sazbě základní 

náhrady za jeden kilometr jízdy ve výši 3,70 Kč (dle vyhlášky č. 377/2010 Sb.) = 

(50:100x8,2x31,60)+(50x3,70), tj. celkem…………… 315,- Kč 

 

tj. celkem náhrada cestovních výdajů……………………………………….630,- Kč 
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- náhrady za promeškaný čas dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., 

advokátní tarif  

 

- čas strávený cestou z Ostravy do Karviné a zpět k nahlížení do spisu vedeného u Okresního 

soudu v Karviné pod sp.zn. ….. dne ….., tj. 4 půlhodiny x 100,- Kč, tj. 400,- Kč 

- čas strávený cestou z Ostravy do Karviné a zpět k ústnímu jednání konanému u Okresního 

soudu v Karviné dne …. ve věci vedené u tohoto soudu pod sp.zn. ….., tj. 4 půlhodiny x 100,- 

Kč, tj. 400,- Kč 

 

tj. celkem náhrada za promeškaný čas…………………………………….800,- Kč 

 

DPH v zákonné výši 20% (z částky 38.530,- Kč, tj. z odměny a režijních 

paušálu)……………………………….....................................................7.706,- Kč 

 

 CELKEM                                   46.236,- Kč  

 

 

II.  

 

 Žádám tedy soud, aby odměna ve výši 46.236,- Kč byla soudem přiznána a uhrazena na 

můj účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Ostrava, č. účtu …., 

s uvedením variabilního symbolu …..   

 

 Dovoluji si dát výše uvedené soudu na vědomí a jsem s pozdravem  

 

                         Mgr. ……   

                      advokát    
 

 

 

 



1 
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