
 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne …………. 2015, 

o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v 

případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona 

č. 123/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 218/2011 Sb. a zákona č. 139/2015 Sb., 

a podle § 131 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.: 

§ 1 

(1) Tato vyhláška upravuje výši paušální náhrady, která náleží účastníku, který nebyl 

v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu a který nedoložil 

výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce. 

(2) Pro určení hodnoty sporu se použijí obdobně ustanovení o tarifní hodnotě podle 

advokátního tarifu1). 

(3) Pro účely vyhlášky se úkonem rozumí zejména: 

a) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění,  

b) příprava účasti na jednání, 

c) účast na jednání před soudem, a to každé započaté dvě hodiny, 

d) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, 

e) návrh na předběžné opatření, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a 

vyjádření k nim, 

f) odvolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost,  

g) návrh na zajištění důkazu nebo dědictví, 

h) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a 

na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve 

splátkách, 

i) účast při přípravě jednání. 

 

§ 2 

(1) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto 

o návrhu podaném na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž účastníkem ve skutkově 

i právně obdobných věcech, v nichž je předmětem řízení peněžité plnění a hodnota sporu 

nepřevyšuje 50 000 Kč, činí pro účely § 151 odst. 3 občanského soudního řádu výše paušální 

náhrady do podání návrhu na zahájení řízení včetně 100 Kč za každý úkon. 

(2) Ve věcech výkonu rozhodnutí a exekučního řízení, je-li vymáháno peněžité plnění 

a hodnota sporu nepřevyšuje 50 000 Kč, činí výše paušální náhrady za podání návrhu na 

zahájení řízení 100 Kč. 
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(3) V případech neuvedených v odstavci 1 a 2 činí výše paušální náhrady pro účely 

§ 151 odst. 3 občanského soudního řádu a pro účely § 89a exekučního řádu 300 Kč za každý 

úkon. 

 

§ 3 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

Ministr. 

 

 

__________________________ 

1) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 

(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
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