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IV. 
 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  

k materiálu s názvem: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 

 
 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti ze dne 11. 9. 2019, s termínem dodání stanovisek do 9. 10. 2019. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 
 
 

Povinné 
připomínkové 
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
kultury 

 

JUDr. Lenka 
Houdková 

 

lenka.houdkova@m
kcr.cz 

tel.: 257 085 263   

   

Součástí předloženého materiálu není závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Není ani 
uvedeno, zda hodnocení dopadu regulace bylo provedeno, případně zda byla udělena výjimka podle čl. 76 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 

Výjimka udělena dopisem předsedy 
Legislativní rady vlády ze dne 29. 4. 
2019, č. j. 14846/2019-UVCR 

I přes zdůvodnění navrhovaného zvýšení soudních poplatků uvedené v důvodové zprávě se nám jeví navýšení 
některých položek jako přemrštěné. V několika případech se jedná o nárůst až na dvoj i trojnásobek dosavadní 
výše poplatků (např. novelizační body 21 a 24). Doporučujeme předkladateli zvážit, zda se v takových případech 
regulační funkce poplatku nemění spíše ve „funkci odrazující“. 

Akceptováno. 

Předkladatel znovu zvážil zvyšované 
položky Sazebníku a některé soudní 
poplatky snížil. 

Upozorňujeme na skutečnost, že dojem „bagatelnosti“ hodnoty sporu je individuální a co se jedné osobě může 
zdát jako zanedbatelná částka, může být jinou osobou (vzhledem k její příjmové a sociální situaci) vnímáno jako 
částka vysoká. 

Vysvětleno. 

Bagatelnost je relativní pojem, ale i 
po navýšení soudních poplatků zbude 
průměrnému žalujícímu v poměru 
k průměrnému ročnímu příjmu z jeho 
úspor více než v roce 2011. 

 

Definice bagatelního sporu byla 
vypuštěna. 
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Možné osvobození od poplatků, které se v těchto situacích nabízí, sice pomůže i nízkopříjmovým účastníkům 
domoci se soudního řešení sporu, na druhou stanu však rozhodování o osvobození od poplatků soudy zatíží. Tím 
může být naplnění jednoho z cílů navrhované právní úpravy (odbřemenění soudů) oslabeno. 

Akceptováno. 

Zatížení soudů v případech 
osvobozování od soudních poplatků 
by nemělo být rozlišné od situace 
v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení 
poplatků naposledy. Předkladatel 
taktéž upraví § 138 OSŘ věnující se 
osvobozování. Dále se navrhuje 
podpořit uzavírání smíru (§ 10 
zákona o soudních poplatcích). 

Doporučujeme přeformulovat uvedený novelizační bod tak, že „čárka se nahrazuje tečkou“. Patrně omylem 
je v návrhu uvedeno, že „se tečka nahrazuje čárkou“.  

Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

 

Mgr. Kateřina 
Golková 

 
katerina.golkova@
mvcr.cz 

tel.: 974 817 307, 
mob. 603 190 223 

 

 

Důvodová zpráva zakládá svá tvrzení na statistikách průměrné a minimální mzdy za posledních několik let, 
je však nutné konstatovat, že ačkoli je u řady poplatků navrhováno až dvojnásobné zvýšení, nedošlo zároveň ke 
zdvojnásobení mediánu čistého příjmu osob či domácností (navrhovatelem uváděná průměrná mzda je údaj méně 
vypovídající, ani zde však nejde o dvojnásobný nárůst), v potaz je nutno brát i zvyšování nákladů na bydlení 
apod. Diskutabilní je i tvrzení o zvyšování životní úrovně, a to s ohledem na počet lidí v bytové nouzi a ještě 
vyšší počet lidí v exekuci (nejde přinejmenším o údaj, který by vypovídal o celé populaci), totéž obdobně platí o 
ekonomickém růstu, který nekoreluje nutně s růstem životní úrovně a reálných příjmů všech segmentů 
společnosti. 

Vysvětleno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. I 
po navýšení soudních poplatků zbude 
průměrnému žalujícímu v poměru 
k průměrnému ročnímu příjmu z jeho 
úspor více než v roce 2011. 

Osobám zatíženým bytovou 
nouzí/dluhovou pastí apod. je 
k dispozici § 138 OSŘ, který bude 
upraven, aby bylo častěji umožněno 
úplné osvobození od soudních 
poplatků. 

Dále se navrhuje podpořit uzavírání 
smíru (§ 10 zákona o soudních 
poplatcích). 

U většiny poplatků v odůvodnění zcela chybí princip, na jehož základě se došlo k navrhované částce, případně 
i bližší odůvodnění, proč byl vybrán ke zvýšení konkrétní typ řízení, zejména když se třeba jedná o takové řízení, 
na které bez dalšího nelze aplikovat regulační či motivační funkce soudního poplatku. 

Vysvětleno. 

Zvýšení soudních poplatků bylo 
stanoveno tak, aby byla jejich úroveň 
obdobná, jako byla v roce 2011. 
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Právo na spravedlnost má mít každý bez rozdílu, nelze zde vycházet z průměrného příjmu občana či 
domácnosti, poplatky je nutné nastavit tak, aby nedocházelo k odpírání spravedlnosti občanů s nižšími než 
průměrnými příjmy, pro které i objektivně bagatelní částka může představovat podstatný zásah do majetkové 
sféry. Doporučujeme proto důvodovou zprávu v tomto smyslu dopracovat. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

K bodům 5 až 8 – k Položce 1 bodu 1 písm. a) až c) a Položce 2 bodu 1: 

K navýšení poplatku za zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, a poplatku 
za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je nutné se v odůvodnění náležitě vypořádat s 
problematikou ztěžování přístupu ke spravedlnosti. 

Důvodová zpráva především poukazuje na velký počet bagatelních sporů (do 20 000 Kč) a nutnost motivovat 
strany ke smírnému řešení. Nicméně v úvahu je nutné vzít to, že navýšení poplatku může vést k neochotě vymáhat 
drobné nároky, což je patrné i v současnosti, jelikož náklady individuálního soudního řízení, riziko, čas a energie 
do nich vložené často výrazně převyšují případný zisk z úspěšného sporu, z čehož benefitují nepoctivě jednající 
subjekty. Problematikou nevymahatelnosti drobných nároků a racionální apatie poškozených osob se již 
předkladatel zabýval v návrhu zákona o hromadných žalobách (č. j. 102/2016-LO-SP – k předmětnému viz 
důvodová zpráva) a nyní předkládaný návrh jde dle našeho názoru proti podstatě nastíněného problému, jelikož 
řeší pouze stránku zatíženosti soudů, ale opomíjí nevyrovnané postavení nepoctivých subjektů a množství jimi 
poškozených s drobnými individuálními nároky, u nichž možnost mimosoudního řešení nebude připadat v úvahu, 
a jejichž postavení se zvýšením soudních poplatků zase o něco zhorší, a na druhé straně takové nastavení poskytne 
nepoctivým subjektům spoléhajícím na neuplatňování drobných nároků neoprávněnou konkurenční výhodu. 

Lze navíc předpokládat, že kverulující osoby a profesionální organizace pohybující se na hraně zákona (typu 
„Neplaťte pokuty“, „Pojištění proti pokutám“ apod.) nová výše poplatků neodradí. 

Na zvážení jsou spíše jiná opatření proti šikanóznímu či hromadnému podávání (jen v minimu úspěšných) 
žalob, jako je např. omezení přípustnosti podání tzv. kverulantů, či omezení přípustnosti kasačních stížností apod., 
neboť mechanické zvyšování soudních poplatků nemusí být řešením efektivním ani spravedlivým.  

Soudní poplatky konečně nemají být rozhodujícím zdrojem příjmů pro financování soudnictví, jehož funkcí 
není ziskovost ani zajišťování příjmů státního rozpočtu. Problém v podobě nárůstu nedůvodných či šikanózních 
podání, příp. soudní agendy obecně, by v každém případě měl být řešen po důkladné rozvaze a prozkoumání 
všech možností. Změny v oblasti poplatků by pak měly být zvažovány jedině po realistické analýze možností 
všech příjmových skupin populace, aby jen s odkazem na makroekonomické ukazatele nedošlo pro část nebo i 
většinu společnosti k omezení přístupu ke spravedlnosti. 

Vysvětleno. 

Zvýšení soudních poplatků bylo 
stanoveno tak, aby byla jejich úroveň 
obdobná, jako byla v roce 2011. 
Navrhované zvýšení tedy 
nepředstavuje novou bariéru přístupu 
ke spravedlnosti, ale pouze 
vyrovnání poplatků s jejich výší 
v roce 2011. 

O dalších opatřeních proti šikanozním 
návrhům probíhá diskuze, přičemž je 
např. zvažována novelizace soudního 
řádu správního.  

V návaznosti na obavy před možným 
omezením přístupu ke spravedlnosti 
bude „zvolněna“ dikce § 138 OSŘ, 
který umožňuje individuální 
osvobození od soudního poplatku. 

K bodu 8 – k Položce 2 bodu 1: Neakceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJYHHNRI)



4 

Dochází ke zvýšení soudního poplatku za podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož 
předmětem je peněžité plnění. V souvislosti s tímto navýšením upozorňujeme na sněmovní tisk č. 447, tj. návrh 
zákona o právu na digitální služby a o změněn některých zákonů, který přichází s opačnou filozofií, neboť 
elektronickou formu zvýhodňuje a například správní poplatky v těchto případech snižuje. 

Elektronický platební rozkaz je stále 
podstatně zvýhodněnou formou 
oproti klasickému návrhu.  

K bodům 23 a 25 – k Položce 18 bodu 2 písm. a) a Položce 19: 

Dle našeho názoru navrhované zdvojnásobení výše poplatku u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (ze 
3 000 Kč na 6 000 Kč) a u kasační stížnosti (z 5 000 Kč na 10 000 Kč) není řádně odůvodněno, resp. z odůvodnění 
mimo jiné vyplývá zejména to, že dochází k vydávání velkého množství nezákonných rozhodnutí přinejmenším 
v 1. stupni, což je skutečnost jdoucí spíše k tíži soudnictví, a z toho důvodu není navyšování poplatku s poukazem 
na přetíženost soudů žádoucí.  

U těchto sporů navíc odpadá motivační funkce poplatku, která má vést k upřednostnění mimosoudního řešení 
sporů, přinejmenším pokud jde o správní žaloby proti nezákonnému rozhodnutí či nezákonnému postupu orgánu 
veřejné správy. Není zřejmé, jak by měl takový postup reálně fungovat. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. U 
správních žalob v kategorii „ostatní 
případy“ [Položka 18 bod 2. d)] se 
poplatek snižuje na 5.000 Kč. 

K bodu 2 – k § 11 odst. 1 písm. k): 

V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády navrhujeme text novelizačního bodu uvést 
ve znění: „V § 11 odst. 1 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmena l) a m) se zrušují.“. 

Akceptováno. 

K bodu 13 – k Položce 11 bodu 1: 

V návrhu není provedena změna ustanovení, kterou předpokládá důvodová zpráva a která je patrná z textu 
platného znění zákona s vyznačenými změnami. Navíc je v něm dvakrát písmeno b), přičemž jediná změna 
dotčené položky spočívá v tom, že se v bodu 1 písm. b) doplňují za slovem „osoby“ slova „nebo svěřenského 
fondu“.  

Navrhujeme proto novelizační bod 13 formulovat ve znění: „V příloze v Položce 11 bodu 1 písm. b) se za 
slovo „osoby“ doplňují slova „nebo svěřenského fondu.“. 

Vysvětleno. 

V zákoně je nyní obsažena 
legislativní chyba, která je 
důsledkem chybějící koordinace 
dvou novel [v zákoně jsou dvě 
písmena d)]. Z tohoto důvodu 
navrhujeme upravit znovu celý bod 
1. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 

Mgr. Hana 
Šatopletová 

K bodu 2 – k § 11 odst. 1 písm. k): 

Doporučujeme text uvedeného bodu uvést v  tomto znění: " 2. V § 11 odst. 1 se na konci písmene k)  čárka 
nahrazuje tečkou a písmena l) a m) se zrušují.". 

Akceptováno. 

K bodu 13 - k Položce 11 bodu 1: 

Vzhledem k tomu, že v novelizované položce 11 se úprava textu bodu 1 týká pouze jeho písmene  b), není 
podle našeho názoru třeba novelizovat celý bod 1, ale pouze příslušně  doplnit písmeno b) tohoto bodu. 
Novelizační bod 13 doporučujeme proto uvést  např. v tomto znění: "13. V příloze v Položce 11 v bodu 1 písm. 

Vysvětleno. 

V zákoně je nyní obsažena 
legislativní chyba, která je 
důsledkem chybějící koordinace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJYHHNRI)



5 

satopletova@mpo.c
z 

tel.: 224 852 297 

 

b) se za slovo " osoby" vkládají slova " nebo svěřenského fondu". Pokud by byl text tohoto bodu ponechán v 
předloženém znění, je třeba v písm. b) za slovo "osoby" vložit slova "nebo svěřenského fondu", tak je to ostatně 
uvedeno i v části V.  materiálu, tedy v platném znění s vyznačením navržených změn. 

dvou novel [v zákoně jsou dvě 
písmena d)]. Z tohoto důvodu 
navrhujeme upravit znovu celý bod 
1. 

K důvodové zprávě -  zvláštní části: 

V novelizačním bodu 24 se zvyšuje stávající poplatek z 2000 Kč na 6000Kč, aniž by bylo toto zvýšení 
odpovídajícím způsobem řádně odůvodněno, či podloženo analýzou dotčené věci. Doporučujeme odůvodnění 
tohoto bodu v odpovídajícím rozsahu doplnit.    

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna a 
soudní poplatek v Položce 18 bod 2. 
písm. d) „v ostatních případech“ 
bude snížen na 5.000 Kč. 

Ministerstvo 
obrany 

 

 

 

V čl. I bodu 2 předkládaného návrhu zákona doporučujeme změnit slovosled, a to tak, že se slova „tečka 
nahrazuje čárkou“ nahradí slovy „čárka nahrazuje tečkou“. 

Akceptováno. 

K bodům 11, 12, 23 a 24: 

U bodů 11, 12, 23 a 24 předkládaného návrhu zákona doporučujeme ponechat dosavadní výši poplatků za 
jednotlivé položky. 

Navrhujeme provést u bodů 11, 12, 23 a 24 širší diskuzi a analýzu zohledňující dopady navrhované úpravy, 
neboť se domníváme, že je předkládané navýšení neproporcionální vzhledem k právním vztahům, jichž se toto 
navýšení dotýká (rodinně-právní, vlastnické a v oblasti správního práva). 

Chápeme úmysl upravit výši soudních poplatků adekvátně k výši průměrné mzdy (životní úrovně) v České 
republice, aby tak soudní poplatky plnily i nadále svou regulační a motivační funkci, přesto se domníváme, že je 
minimální mzda (životní úroveň) v České republice statistickým údajem, jenž je zvyšován Prahou a dalšími kraji 
s vyšší průměrnou mzdou (Středočeským krajem, Jihomoravským krajem a Plzeňským krajem), zatímco reálná 
mzda občanů ostatních krajů je nepoměrně nižší. Pro tuto připomínku vycházíme ze statistiky Českého 
statistického úřadu za první čtvrtletí tohoto roku, podle něhož byla průměrná mzda v České republice v devíti 
krajích pod 30 tisíc Kč (22.740 Kč čistého). 

Pokud tak bude činit výše soudních poplatků více než jednu čtvrtinu (resp. více než jednu šestinu v případě 
výše sazby 4.000 Kč) čistého měsíčního příjmu občanů, domníváme se, že bude (při zohlednění ostatních 
měsíčních povinných výdajů občanů) toto opatření pro občany demotivující, a v konečném důsledku nebudou 
mnozí hájit svá práva soudní cestou. Předkládané navýšení sazeb soudních poplatků tak v konečném důsledku 
bude mít de facto nesporný diskriminační charakter minimálně vůči nízkopříjmovým skupinám populace, a bude 
tak fakticky bránit přístupu ke spravedlnosti (čl. 36 Listiny základních práv a svobod). 

Vysvětleno.  

Zvýšení průměrné životní úrovně 
díky hlavnímu městu (příp. 
ekonomicky nejsilnějšímu) je 
přirozený statistický jev, který je 
přítomen ve většině zemí světa. 
V ČR jsou naopak ekonomické 
rozdíly mezi regiony menší, než 
v jiných zemích západního světa.  

Rozpočet poměru výše poplatku 
k měsíčnímu příjmu bez dalšího je 
zavádějící, protože nikdo nepodává 
žalobu každý měsíc. Relevantnějším 
ukazatelem bude balíček několika 
často podávaných žalob v poměru 
k ročnímu průměrnému příjmu. 
V rámci tohoto výpočtu je patrné, že 
si bude moci osoba s průměrnými 
příjmy ročně dovolit podat více 
žalob. Viz k tomu důvodovou 
zprávu. 
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Z hlediska obav ze zamezení přístupu 
k soudu upozorňujeme na možnost 
žádat o osvobození v individuálním 
případě dle § 138 OSŘ, přičemž 
navrhujeme v návaznosti na 
připomínky zmírnění podmínek pro 
úplné osvobození.  

   

K bodu 11 konkrétně předkladatel uvádí, že je výrazně posílena motivační funkce soudního poplatku, neboť 
vypořádání majetku soudem je podle občanského zákoníku až řešením ultima ratio a na prvním místě by měla být 
vždy dohoda manželů. 

To ale může být u většiny sporných rozvodů velmi obtížné, mnohým rozvedeným tak může propadnout lhůta tří 
let k vypořádání (viz § 741 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a vystavovat 
tyto rozvedené dalším nákladům může být velmi zatěžující (nehledě k případnému sporu o úhradu návrhu), což 
často nebude minimálně pro jednoho z rozvedených žádoucí. 

Neakceptováno. 

Není nám zcela zřejmá souvislost 
lhůty s výší soudního poplatku. 
 
Některý z manželů může podat návrh 
na vypořádání do tří let, na čemž 
zákon nic nemění. Dosud nemáme 
z praxe informace, že by lhůta byla 
problematická, a domníváme se tedy, 
že lhůta 3 let je dostatečná. 

V bodě 12 taktéž rozumíme preventivní funkci zvýšené sazby, přesto se domníváme, že ve věcech rodičovství 
by neměla být sazba zvýšena. Právo dítěte poznat své rodiče je základním právem stanoveným již v Úmluvě o 
právech dítěte. Zájem dítěte (na otcovství, resp. rodičovství) by tak měl být postaven do popředí a pro rodičovství 
by tak měla být stanovena jasná pravidla nepůsobící demotivačně (což navrhované zvýšení způsobuje). 

Akceptováno. 

Soudní poplatek bude snížen na 
3.000 Kč. 

Zvýšení sazby žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení proti rozhodnutí správního orgánu, navrhované 
v bodě 23, považujeme taktéž za příliš vysoké. Jsme si vědomi, že předkládaný návrh cílí na snížení počtu žalob, 
které jsou podávány účelově či šikanózně a již od svého podání nemají šanci na úspěch. Přesto se domníváme, že 
soudní přezkum správních rozhodnutí je zásadní pojistkou spravedlivého rozhodování. Zvýšení sazby na 
6.000 Kč povede k tomu, že mnozí svůj návrh (z finančního důvodu) nepodají, a nebude tak v mnohých případech 
dosaženo spravedlnosti. 

Neakceptováno. 

Domníváme se, že zvýšení sazby 
nepovede k tomu, že by došlo 
k omezení podávání návrhů 
s rozumnou šancí na úspěch, ale 
pouze těch, kde je tato šance menší.  
 
Poplatek se navrhuje ke zvýšení o 
3.000,- Kč, průměrný příjem však od 
roku 2011 narost o téměř 10.000,- 
Kč.  
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Pod ostatními případy, stanovenými v bodě 24, lze rozumět i situace ochrany proti nečinnosti správního 
orgánu či ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. V tomto případě je 
navrhováno zvýšení na 300 %, což se z pohledu Ministerstva obrany zdá jako velmi vysoké. Sám předkladatel 
uvádí navýšení v souvislosti s vývojem průměrné mzdy, v mnohých případech na dvojnásobek (tzn. na 200 %), 
čemuž ale nedopovídá tento bod 24. Jako příklad uvádíme situaci žaloby proti nečinnosti správního orgánu, který 
na úkor účastníka nejedná, ač by měl, a účastník pak ve snaze domoci se svých práv bude v rámci návrhu (primární 
povinnosti) platit soudní poplatek ve výši 6.000 Kč. Obdobná situace je v případě žaloby o ochraně před 
nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Dopady, které by zvýšení této sazby mělo 
na občany, považujeme za příliš vysoké. 

Akceptováno. 

Soudní poplatek bude snížen na 
5.000 Kč, čímž zůstane zachován 
rozdíl oproti žalobě proti rozhodnutí 
správního orgánu o 1.000 Kč tak, jak 
je nastaven v současnosti. 

K bodu 13 - k Položce 11 bodu 1 přílohy: 

Novelizační bod 13 předkládaného materiálu doporučujeme změnit a uvést jej v následující podobě: 

„13. V příloze v Položce 11 bodu 1 písm. b) se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo svěřenského fondu“.“ 

Navrhovaný materiál je zcela totožný s již stávající právní úpravou, přičemž z předkládaného platného znění 
příslušných částí zákona o soudních poplatcích s vyznačením navrhovaných změn a důvodové zprávy je zřejmý 
záměr předkladatele zpoplatnit zahájení řízení ve věcech evidence svěřenských fondů v případě prvního zápisu a 
dále jeho změny či doplnění, a za tím účelem vložit do normativního textu [do písmene b)] slova „nebo 
svěřenského fondu“. Z legislativně-technického hlediska proto doporučujeme provést novelu Položky 11 bod 1 
písm. b) v souladu s ustanovením čl. 58 odst. 6 písm. d) LPV, a to stejným způsobem jako v případě bodu 4 
předkládaného materiálu. 

Vysvětleno. 

V zákoně je nyní obsažena 
legislativní chyba, která je 
důsledkem chybějící koordinace 
dvou novel [v zákoně jsou dvě 
písmena d)]. Z tohoto důvodu 
navrhujeme upravit znovu celý bod 
1. 

K bodu 27 - Položce 22: 

Doporučujeme uvést text bodu 27 předkládaného návrhu zákona do souladu s předkládaným platným zněním 
příslušných částí zákona o soudních poplatcích s vyznačením navrhovaných změn. Konkrétně se tyto dva texty 
liší ve slovech „ve věci řízení“ (v materiálu) a „soudu prvního stupně“ (v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn), a proto doporučujeme odstranění tohoto rozporu a uvedení obou textů do souladu. 

Akceptováno. 
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Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

 

Mgr. Marián 
Rozbora, Ph.D. 

Marian.Rozbora@u
zsvm.cz  

tel.: 225 776 548 

Vysvětlení v důvodové zprávě, konkrétně k Čl. I., k bodu 27, který reflektuje Položku 27 přílohy 
předmětného zákona o soudních poplatcích, by bylo možno formulovat přiléhavěji. 

Předkladatel v důvodové zprávě uvádí odkaz na judikaturu Ústavního soudu. Je však potřeba uvést, že k dané 
věci se vyjadřují též jiné (obecné) soudy. Ústavní soud v pozdější (tj. nejaktuálnější) judikatuře poznamenává též 
svůj „postřeh“ slovy, které zpochybňují preciznost důvodové zprávy. Ústavní soud totiž v usnesení Ústavního 
soudu ze dne 13. 8. 2019, sp. zn. I. ÚS 675/19-1 uvádí: „… Pokud však jde o poplatkovou povinnost pro odvolací 
řízení, jevily se závěry obecných soudů jako excesivní, neboť vyměření poplatku podle hodnoty předmětu sporu 
(navíc bez zákonné opory) může mít pro žalobce až odstrašující účinek.“ 

Proto lze uplatnit doporučující připomínku, aby text důvodové zprávy, a to konkrétně zvláštní část, Čl. I., k 
bodu 27, byl upřesněn, že stanovením jakési „minimalistické hodnoty“ ve výši 2.000,- Kč je právě veškerá 
judikatura Ústavního soudu plnohodnotně zapracována. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 

Mgr. Kristína 
Zajacová 

kristina.zajacova@
mmr.cz 

tel.: 224 86 1313 

 

Doporučujeme podrobněji rozpracovat odůvodnění návrhu na základě komplexní analýzy předkládané 
problematiky. Odůvodnění považujeme za příliš obecné. Vyznívá tak, že největší motivací navrhovaného zvýšení 
soudních poplatků je navýšení příjmové stránky státního rozpočtu (zvyšování je neproporcionální k růstu 
průměrné a minimální mzdy, jde o skokové zvyšování, zvyšování některých poplatků až o 100 %, vyskytuje se 
nepoměr mezi některými položkami, např. položkou 10 a položkou 11 1.d) přílohy). 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Odůvodnění zvyšování soudních poplatků za účelem posílení jejich motivační funkce je také nepřesvědčivé. 
Souhlasíme s podporou alternativních řešení sporů, nicméně přístup k bezplatné mediaci a mediaci finančně 
dostupné je omezený. Navíc s mediací musí souhlasit obě strany sporu. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Odůvodnění u posílení regulační funkce soudních poplatků je nedostatečné. Omezit podávání účelových a 
šikanózních žalob lze patrně zvýšením poplatků u užšího výběru položek přílohy a mělo by být znovu zváženo, 
u kterých položek je tento cíl reálný. Za současné soudní rozhodovací praxe může být v některých případech pro 
účastníky sporů předvídatelnost soudního rozhodování poměrně omezená. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

V předkládané podobě by mohl návrh znamenat významné ztížení přístupu ke spravedlnosti, které by se 
mohlo dostat do rozporu s ústavními principy uvedenými v Listině základních práv a svobod. 

Vysvětleno. 

Navrhované zvýšení soudních 
poplatků je zvoleno tak, aby ke 
ztížení přístupu ke spravedlnosti 
nedošlo. Podrobnějšímu zdůvodnění, 
proč je návrh v souladu s Ústavním 
pořádkem se věnuje důvodová 
zpráva, kapitola 4, str. 20. 
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V návaznosti na vyjádřené obavy 
však dojde ke zmírnění podmínek § 
138 OSŘ, který umožňuje 
individuální osvobození. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 

Aneta Vrbová 

 

aneta.vrbova@mze.
cz 

tel.: 22181 4513 

Domníváme se, že zvýšení vybraných poplatků o 100 % je neproporcionální vzhledem k vývoji průměrné a 
minimální mzdy, neboť obě od srovnávaného roku 2011 vykazují zhruba poloviční nárůst. Doporučujeme proto 
poplatky zvyšovat pouze o polovinu vůči stávajícímu stavu, neboť zejména u některých poplatků (např. položky 
6, 10 a 17a přílohy) lze považovat ochranu principu zákazu odmítnutí spravedlnosti za významnější než 
předpokládaný fiskální přínos. Naopak lze souhlasit s navýšením těchto poplatků u mimořádných opravných 
prostředků, kde by mohlo být uvažováno o navýšení ještě výraznějším, tak aby byl zachován (posílen) jejich 
mimořádný charakter. 

Neakceptováno. 

Rozpočet poměru výše poplatku 
k měsíčnímu příjmu bez dalšího je 
zavádějící, protože nikdo nepodává 
žalobu každý měsíc. Relevantnějším 
ukazatelem bude balíček několika 
často podávaných žalob v poměru 
k ročnímu průměrnému příjmu. 
V rámci tohoto výpočtu je patrné, že 
si bude moci osoba s průměrnými 
příjmy ročně dovolit podat více 
žalob. Viz k tomu nově doplněnou 
důvodovou zprávu.  

Poplatek se navrhuje ke zvýšení o 
3.000,- Kč, průměrný příjem však od 
roku 2011 narostl o téměř 10.000,- 
Kč. 

V bodě 2. doporučujeme slova „tečka nahrazuje čárkou“ nahradit „čárka nahrazuje tečkou“. Akceptováno. 

V bodě 27. doporučujeme uvést celé znění nově navrhovaného bodu 13 do souladu se zněním bodu 13 
uvedeným v platném znění. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Mgr. Petr Davídek 

petr.davidek@mzcr.
cz 

tel.: 224 972 554 

K bodu 2 - k § 11 odst. 1 písm. k): 

Doporučujeme upravit bod č. 2 následovně: 

„V § 11 odst. 1 na konci písmene k) se čárka nahrazuje tečkou a písmena l) a m) se zrušují.“. 

Akceptováno. 
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Nejvyšší správní 
soud 

 

sekretariat@nssoud
.cz 

tel.: 542 532 332 

NSS v současnosti shromažďuje podklady k rozsáhlejší revizi procesního či dokonce organizačního prostředí 
správní justice v ČR. Z námětů týkajících se soudních poplatků lze připomenout např.: (a) možnost vyššího 
zpoplatnění tzv. blanketních kasačních stížností, resp. naopak zvýhodnění kasačních stížností z hlediska všech 
náležitostí perfektních, (b) výslovnou úpravu týkající se podmínek osvobozování insolvenčních správců či úpadců 
v řízení před správními soudy, (c) zavedení povinnosti neúspěšného žalobce (respektive stěžovatele) hradit 
paušální náhradu nákladů řízení žalovanému, (d) zavedení poplatku za odůvodnění procesních rozhodnutí (např. 
o předběžném opatření) apod.), (e) (podobně jako v civilním řízení) zpoplatnění některých žalob procentuální 
částkou, vypočtenou z peněžní částky, která je předmětem správního (daňového) rozhodnutí; či (f) možnost 
významně zvýšit soudní poplatek pro účastníky řízení, předkládající zjevně bezdůvodná opakovaná podání. 
Uvedené změny by bylo zřejmě vhodné kompenzovat rozsáhlejším osvobozením některých okruhů účastníků od 
soudních poplatků ex lege. 

Neakceptováno.  

Jde o koncepční změny čistě pro 
oblast správního soudnictví, cíle 
uvedeného zákona jsou však jiné – 
narovnat úroveň výše soudních 
poplatků ve vztahu k nárůstu 
ekonomické situace v ČR. 

 

Odůvodnění návrhu je až příliš obecné. Snad vychází spíše z okamžité fiskální potřeby, než z komplexní a 
důkladné analýzy problematiky, která by byla opřena o solidní ekonomická data. Analyzované ukazatele, jimiž 
navrhovatel zvýšení soudních poplatků odůvodňuje, nemusí být pro vhodné nastavení výše poplatku zcela 
dostatečné; návrh pracuje především s růstem průměrné mzdy, minimální mzdou a mírou nezaměstnanosti, avšak 
– poněkud překvapivě – návrh již neuvádí časovou hodnotu soudních poplatků dle současné úpravy ve srovnání 
s dobou jejich zavedení, neuvádí podrobnější rozbor inflace a „znehodnocení“ existující hladiny soudních 
poplatků, ačkoli Ministerstvo financí má jistě příslušná makroekonomická data k dispozici. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Neúměrné (skokové) zvýšení soudních poplatků nerespektující všechny souvislosti ekonomické reality na 
straně jedné a práva na soudní ochranu na straně druhé by mohlo paradoxně zkomplikovat a ve finále prodloužit 
soudní řízení v důsledku nárůstu agendy rozhodování o osvobození od soudních poplatků. Výše uvedené platí 
tím spíše, že např. ve správním soudnictví je v případě rozhodnutí o neosvobození od soudních poplatků dle 
konstantní judikatury přípustná zatím kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna a 
ustanovení § 138 věnující se 
osvobozování bude upraveno. 

Samotné ekonomické odůvodnění nové právní úpravy je velmi důležité a může mít konec konců i význam 
při posuzování případné ústavnosti této úpravy. Podle našeho názoru kvalita odůvodnění navrhované úpravy je 
přinejmenším sporná a jen s velkou dávkou nadsázky by bylo možné úvahy předkladatele označit za „komplexní“ 
ve smyslu požadavků nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 9/15). 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Obecně lze také uvažovat o tom, zda by dlouhodobě nebyla racionálnější průběžná valorizace soudních 
poplatků, spíše než – víceméně nahodilé či snad dokonce okamžitou politickou potřebou motivované – skokové 
zvyšování. 

Neakceptováno.  

Bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení návrh vůbec nepředpokládá zvýšení soudního poplatku v případě podání 
návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části [viz Položka 18, bod 1., písm. b) Sazebníku poplatků]. 
Pro ponechání poplatku pro tento typ návrhu ve stávající výši nelze nalézt v důvodové zprávě dostatečnou oporu. 

Akceptováno.  

. 
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Jeví se, že daný typ návrhu byl při přípravě novely opomenut. Poplatek za návrh ve věci politických stran (hnutí) 
je shodný jako v případě návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Vzhledem k přibližně dvojnásobnému 
zvýšení poplatků pro návrhy ve věcech správního soudnictví a s přihlédnutím k doposud shodné výši poplatku za 
tento návrh jako u kasační stížnosti (5 000 Kč) se nabízí i v tomto případě zvýšení poplatku na 10 000 Kč. 

 

Ministerstvo 
financí 

 

Mgr. et Mgr. 
Michal Tuláček, 
Ph.D. 

michal.tulacek@mf
cr.cz 

tel.: 257 04 3260 

 

JUDr. Stanislava 
Vosková 

Stanislava.Voskova
@mfcr.cz  

tel.: 257 042 473 

Požadujeme sjednotit používání slova „včetně“ v položkách sazebníku soudních poplatků, protože je 
používáno nejednotně (Položka 1 a 22 neuvádí, položka 2, 14, 18 uvádí). Ministerstvo financí považuje za 
vhodnější toto slovo ve všech jeho výskytech ze sazebníku vypustit pro zjevnou nadbytečnost, neboť slovní 
spojení „do částky“ vyjadřuje neostrou nerovnost „menší nebo rovno“, resp. symbolicky „≤“. Tento názor je 
podpořen následujícím písmenem ve znění „v částce vyšší než“, ze které jednoznačně plyne, že částku 20 000 Kč 
nezahrnuje, jde tedy o nerovnost ostrou, symbolicky „>“. Nejednotnost může vést k výkladovým nejasnostem.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Sazebník soudních poplatků byl 
sjednocen a slovo „včetně“ bylo 
doplněno u chybějících Položek. 
Předkladatel zvolil doplnění slov 
z důvodu, že se jednalo o doplnění 
v méně případech než při vypuštění 
slova a došlo k doplnění u již 
novelizovaných bodů. 

V návaznosti na nedávnou novelizaci zákona o soudních poplatcích zákonem č. 296/2017 Sb. a rozdílnou 
judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v této věci (usnesení sp. zn. 31 Cdo 3042/2018 a nález I. ÚS 
2535/18), se doporučuje vyjasnit otázku zastavení řízení podle § 9 odst. 1 a 2 zákona č.549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích v případě placení soudních poplatků kolkovými známkami (§ 8 odst. 4). 

Neakceptováno. 

Soudy již v praxi tuto otázku 
vyřešily. 

K bodu 2 - k § 11 odst. 1 písm. k): 

Požaduje se slova „tečka nahrazuje čárkou“ nahradit slovy: „čárka nahrazuje tečkou“, což je zjevně úmyslem 
navrhovatele. 

Akceptováno. 

K bodu 8 – k Položce 2 bodu 1: 

Z materiálu není zřejmé, proč v případě sporu, jehož předmětem je peněžité plnění přesahující 53 343 333 Kč, 
není výhodnější podat elektronický platební rozkaz a proč je tedy v takovém případě výhodnější podat návrh 
jinak, což se neslučuje s větou z důvodové zprávy „předkladatel chce elektronické návrhy zvýhodnit, protože 
podporuje elektronickou formu řešení sporů, tato výhodnost tudíž zůstává i nadále zachována (…), avšak již ne 
v tak výrazné míře“, protože od této částky není elektronický platební rozkaz výhodný vůbec. 

Vysvětleno. 

Elektronický platební rozkaz je 
možné podat pouze při částce do 
1 mil. Kč podle § 174a OSŘ. 

Vysvětlení v důvodové zprávě, konkrétně k Čl. I., k bodu 27, který reflektuje Položku 27 přílohy předmětného 
zákona o soudních poplatcích, by bylo vhodnější formulovat přiléhavěji. 

Ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě uvádí odkaz na judikaturu Ústavního soudu. Je však potřeba 
uvést, že k dané věci se vyjadřují též jiné (obecné) soudy. Ústavní soud v pozdější (tj. nejaktuálnější) judikatuře 
poznamenává též svůj „postřeh“ slovy, které zpochybňují preciznost důvodové zprávy. 

Akceptováno. 
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Ústavní soud totiž v usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2019, sp. zn. I. ÚS 675/19 – 1 uvádí: „… Pokud 
však jde o poplatkovou povinnost pro odvolací řízení, jevily se závěry obecných soudů jako excesivní, neboť 
vyměření poplatku podle hodnoty předmětu sporu (navíc bez zákonné opory) může mít pro žalobce až odstrašující 
účinek.“ 

Doporučuje se proto, aby text důvodové zprávy k uvedenému bodu byl upřesněn, že stanovením jakési 
„minimalistické hodnoty“ ve výši 2.000,- Kč je právě veškerá judikatura Ústavního soudu plnohodnotně 
zapracována. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 

Mgr. Kateřina 
Kašpaříková 

 

katerina.kasparikov
a@mpsv.cz 

tel.: 221 92 31 42 

V tabulkách na str. 7, 10  a 15 k minimální a průměrné mzdě doporučujeme provést následující změny: 

 

zdroj: ČSÚ a MPSV  

pozn.: Průměrná mzda za rok 2019 je údajem za 2. čtvrtletí nebo 1. pololetí druhé pololetí roku podle ČSÚ. 

V souladu s výše uvedenými údaji je potřeba upravit adekvátně i text (zejména na str. 6), který „komentuje“ 
údaje z tabulky. 

Akceptováno. 

Zapracováno do důvodové zprávy. 

 

Doporučujeme v textu i tabulkách obsahujících ukazatel „míra nezaměstnanosti“ uvádět po celé období 
ukazatel „podíl nezaměstnaných osob“, místo ukazatele „míra nezaměstnanosti“. V lednu 2011 tento ukazatel 
dosahoval hodnoty 7,6 %, v lednu 2012 hodnoty 7,1 % (viz odkaz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove rady). 
Od roku 2013 jsou již uváděny hodnoty ukazatele „podíl nezaměstnaných osob“. 

Důvodem je dohoda s Českým statistickým úřadem, podle které Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje 
lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v České republice s názvem „podíl 
nezaměstnaných osob“, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahradil doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, 
která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání k ekonomicky aktivním osobám. Nový ukazatel 

Akceptováno. 

Zapracováno do důvodové zprávy 
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„podíl nezaměstnaných osob“ má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem 
nesrovnatelný. Přestože se využívá až od roku 2013, byly z důvodu zachování časových řad jeho hodnoty zpětně 
dopočítány až do roku 2005. 

Postrádáme analýzu, která by potvrzovala přímou souvislost navýšení soudních poplatků a zefektivnění a 
zrychlení práce soudů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Zefektivnění a zrychlení práce soudů 
bude docíleno pomocí snížení 
množství šikanózních a 
spekulativních žalob. U jiných 
návrhů bylo pomocí zvýšení 
soudního poplatku této změny 
docíleno, očekáváme tedy stejný 
efekt. Viz důvodovou zprávu, která 
bude v tomto ohledu doplněna. 

Chybí bližší specifikace tzv. bagatelních sporů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Definice bagatelních sporů byla 
vypuštěna. 

V souvislosti se zvýšením soudních poplatků postrádáme související opatření, která by zajistila přístup k 
právu nejvíce ohroženým osobám. Osvobození od soudních poplatků jako institut, který závisí pouze na osobním 
úsudku soudu, se nejeví jako dostatečný. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Ustanovení § 138 věnující se 
osvobozování od soudních poplatků 
bude upraveno, aby plné 
osvobozování od soudního poplatku 
mohlo být přiznáváno častěji. 

Ministerstvo 
dopravy 

 

Mgr. Bc. Josef 
Vacek 

josef.vacek@mdcr.
cz  

Požadujeme, aby byl novelizační bod 23 vypuštěn. Nesouhlasíme s navyšováním poplatků za podání správní 
žaloby, neboť máme za to, že argumenty uvedené v důvodové zprávě (s. 33) jsou liché a neodpovídají realitě. Z 
veřejně dostupných zdrojů (Statistické přehledy soudních agend – druhá část, vydávané Ministerstvem 
spravedlnosti) vyplývá, že v roce 2014 bylo neúspěšných 65,7 % žalob, respektive návrhů na zahájení řízení 
(2906 neúspěšných proti 1514 úspěšným), v roce 2015 to bylo 64,8 % (3060 neúspěšných proti 1660 úspěšným) 
a v roce 2016 to bylo 68,8 % (3665 neúspěšných proti 1662 úspěšným). Ve srovnání s rokem 2018, kdy tato 
hodnota tvořila 63 %, tak nelze hovořit o nárůstu neúspěšných podání. 

Máme za to, že zvláště v některých oblastech by částka 6 000 Kč tvořila již jen těžko překonatelnou bariéru 
v přístupu ke správnímu soudnictví, například v poskytování informací, což by v konečném důsledku mohlo vést 

Neakceptováno. 

 

Míra neúspěšných správních žalob se 
stabilně pohybuje kolem více než 
dvou třetin celkového množství. Toto 
množství je podle našeho názoru 
velmi vysoké a svědčí o častém 
podávání žalob, které mají malou, 
nebo žádnou naději na úspěch. Také 
jsme přihlédli k tomu, že soudní 
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tel.: 225 131 593 

 

k účelovému chování úřadů (povinných subjektů), které by s vědomím obtížnějšího přístupu žadatele k soudu 
záměrně odmítaly poskytnout informace. 

Jelikož se zhruba 10 % správních žalob dotýká dopravní agendy, považujeme tuto problematiku za zásadní.  

Tato připomínka je zásadní.   

přezkum správních rozhodnutí je 
v současnosti nejvytíženější oblastí 
současného soudnictví, a současně 
jediná, ve které se délka řízení stále 
prodlužuje. 
 
Z těchto důvodů je navrhováno 
zvýšení poplatků na dvojnásobek, 
tedy o 100%. V rámci navrhované 
novelizace se nejedná o mimořádné 
zvýšení. Podle našeho názoru toto 
zvýšení odpovídá růstu životní 
úrovně. Blíže je tato otázka 
rozpracována v důvodové zprávě.   

V návaznosti na vypořádání změnilo 
Ministerstvo dopravy připomínku na 
doporučující.  

K  bodu 2 – k § 11 odst. 1 písm. k): 

Doporučujeme, aby novelizační bod 2 zněl takto: „V § 11 odst. 1 na konci písmene k) se čárka nahrazuje 
tečkou a písmena l) a m) se zrušují“, tedy dle čl. 56 odst. 2 písm. g) legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

K bodu 13 – k Položce 11 bod 1: 

Doporučujeme, aby novelizační bod 13 zněl takto: „V příloze v Položce 11 v bodu 1 písm. b) se za slova 
„osoby“ doplní slova „nebo svěřenského fondu“. Navrhované znění je totožné se stávající úpravou. Současně 
považujeme za neefektivní jít cestou nového znění celého bodu, pokud jsou doplňována pouze tři slova. Znění 
zde obsažené vychází z přílohy k návrhu zákona, ve které jsou v platném znění zákona vyznačeny navrhované 
změny. 

Vysvětleno. 

V zákoně je nyní obsažena 
legislativní chyba, která je 
důsledkem chybějící koordinace 
dvou novel [v zákoně jsou dvě 
písmena d)]. Z tohoto důvodu 
navrhujeme upravit znovu celý bod 
1. 

K bodu 24 - k Položce 18 bod 2 písm. d): 

Doporučujeme zvážit, zda je nezbytné v novelizačním bodu 24 zvyšovat poplatek z 2 000 Kč na 6 000 Kč. V 
tomto ohledu zejména postrádáme jakoukoli analýzu věcí, o které se jedná a možných dopadů. Současně není 
zřejmé, proč má být tento poplatek zvýšen na trojnásobek své dosavadní výše. Tyto údaje doporučujeme pro 
případ setrvání na zvýšení poplatku doplnit do důvodové zprávy. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna a 
soudní poplatek v bodu 24 bude 
snížen na 5.000 Kč. 
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K návrhu usnesení vlády: K bodu III. podbodu 1. 

Doporučujeme, aby v bodě III. podbodu 1. návrhu usnesení vlády České republiky bylo slovo „bodu“ 
nahrazeno slovem „bodů“, neboť je odkazováno na dva body (plurál). 

Akceptováno. 

K obálce pro meziresortní řízení: 

Doporučujeme, aby ve sloupci „Důvod předložení“ byla věta ukončena tečkou. 

Akceptováno. 

 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 

 

Mgr. Jakub 
Machačka 

 

machacka.jakub@v
lada.cz 

Uvedené argumenty a především statistická data dle mého názoru neumožňují dospět plně k závěrům, že 
současná výše soudních poplatků již požadované funkce neplní a že by poplatky měly být navýšeny tak, jak je 
navrhováno. Tyto připomínky jsou zásadní. 

Jako první se nabízí otázka fiskální, kde je motivací navýšení příjmové stránky státního rozpočtu z důvodů 
výrazného navýšení nákladů na provoz soudnictví. Z uvedených dat skutečně plyne, že rozpočet a výdaje 
Ministerstva spravedlnosti se v l. 2011-2019  navýšily o 50% ze 20 na 30 milionů. Uvedená data však ztrácejí 
svou vypovídající hodnotu pro svou paušálnost. Ministerstvo spravedlnosti nemá ve své gesci, a tudíž nevydává 
peníze jen na fungování soudů, ale i na státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci, odškodňování obětí 
trestné činnosti či nesprávných soudních rozhodnutí a mnohé další věci. Proto by daleko větší vypovídací hodnotu 
mělo uvedení nákladů na fungování soudní soustavy v ČR, ze kterého by bylo skutečně jasně vidět, o kolik se 
zvedly tyto náklady od roku 2011. Zvýšení soudních poplatků by pak mělo být úměrné tomuto navýšení a nikoliv 
navýšení výdajů celého Ministerstva spravedlnosti. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Poněkud průkaznější jsou statistiky příjmové, které ukazují vzrůst průměrné mzdy o cca 40% a u minimální 
mzdy dokonce přes 50%, i když  minimální mzda byla v minulosti výrazně nízká. Rovněž u příjmů by údaje měly 
být doplněny např. o medián mzdy, mzdové rozpětí ve společnosti (tj. procentuální rozložení jednotlivých výší 
mezd) a také např. o reálnou výši mezd ve vztahu k inflaci. Všechny tyto údaje, které jsou ostatně lehce dostupné 
u Českého statistického úřadu, by ukázaly, jak rostou mzdy v jednotlivých vrstvách společnosti a zda se např. za 
růstem průměrné mzdy neskrývá výrazné navyšování ve vyšších mzdových kategoriích, které navíc pobírá pouze 
omezené množství osob, zatímco ty nižší, které pobírá většina, zůstávají stále nízké. Toto vše by mělo být 
zahrnuto do posuzování ekonomické síly obyvatelstva, aby zvyšování soudních poplatků bylo opět adekvátní a 
přiměřené. Jinak lze těžko průkazně tvrdit, že výše soudních poplatků zjevně neodpovídá aktuální ekonomické 
realitě, ať již českého soudnictví, či ČR jako celku. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Další argumenty směřují k funkci regulační, konkrétně k omezení a snížení počtu účelových a šikanózních 
žalob. Zde však chybí jakékoliv statistické údaje, které by popisovaly, jak moc je toto v ČR problém. Jakkoliv jej 
nechci nijak popírat, přece jen pokud se má jednat o validní podpůrný argument, měl by být podpořen nějakými 
statistickými čísly, které by odůvodňovaly zvýšení soudních poplatků za tímto účelem (např. počty zamítnutých 
žalob apod.). 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 
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Podobná situace panuje u funkce motivační směřující k podpoře alternativního řešení sporů. Jakkoliv plně 
souhlasím s tím, že tato možnost je přínosná a měla by být v praxi podporována a více využívána, nedomnívám 
se, že prostředkem k tomu by mělo být pouze nastavení výše soudních poplatků. Mediace a jiné alternativní 
způsoby řešení sporu by měly být podporovány především zlepšením jejich přístupnosti (podpora činnosti 
mechanismů např. ve spolupráci s obcemi, možnost využití mechanismů zdarma), kvality (vzdělávání mediátorů 
a dalších odborníků), případně opatřeními bonifikačními (např. zvýhodnění využití mediátora v soudním řízení z 
hlediska nákladů apod.) V podpoře mediace může mít výše soudních poplatků roli částečnou a spíše nepřímou 
(opět např. ve formě snížení za využití mediátora), nikoliv však exklusivní, jak je v návrhu předloženo. Pokud se 
mediace podpoří pouze zvýšením soudních poplatků, není nijak zajištěn úspěch takového opatření a naopak může 
vést až k odepření spravedlnosti, pokud se nepodaří nalézt smírné řešení sporů. Tuto cestu tedy nevnímám jako 
vhodnou. Navíc opět chybí jakékoliv údaje dokumentující možné úspěchy tohoto postupu (např. úspěšné dosažení 
smíru před soudem apod.) 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Je třeba v této souvislosti říci, že 
MSp vyvíjí v mnoha oblastech úsilí, 
jak mediaci a jiné alternativní formy 
řešení sporů zatraktivnit (např. 
zvláštní pracovní skupina při MSp, 
konference, workshopy, výzkumné 
projekty atd.). 

 

V souvislosti s připomínkou se 
navrhuje podpořit uzavírání smíru (§ 
10 zákona o soudních poplatcích). 

Jako nejproblematičtější pak vnímám argument snížení zatížení soudní soustavy bagatelními spory. V návrhu 
uvedené statistiky totiž mluví o sporech, které skončily přiznáním nároku. Nemohu se tudíž ztotožnit s 
naznačeným argumentem, že tyto spory znamenají zneužívání či nadužívání soudní soustavy. Jelikož tyto spory 
skončily přiznáním nároku, splnily jejich posouzením soudy svou ústavní i zákonnou povinnost poskytovat 
ochranu právům. Pokud by se, jak předkladatel naznačuje, takovéto spory před soudy díky zvýšení soudních 
poplatků dostávat neměly, či jen v menši míře, a navíc v závislosti na majetkových kritériích, znamená to, že by 
soudy minimálně v části těchto sporů své povinnosti nedostály a lidem by se tedy nedostalo ochrany jejich práv, 
což je stav v rozporu s ústavním pořádkem i mezinárodními závazky ČR. Tvrzení, že tyto spory mohou být 
efektivně řešeny alternativně mimo soudní soustavu, opět není nijak podloženo. 

Vysvětleno. 

Snížení počtu bagatelních sporů není 
jediným ani hlavním důvodem pro 
zvýšení soudních poplatků. V prvé 
řadě jde o to, že výše soudních 
poplatků z roku 2011 již dnes 
neodpovídá reálné ekonomické 
situaci. To v praxi vede k vyššímu 
počtu žalob, které by mohly být 
řešeny jinak. Cílem je proto také 
snížení počtu šikanózních a 
spekulativních sporů s nízkou nadějí 
na úspěch. Navýšení soudních 
poplatků nevytváří nové bariéry pro 
přístup ke spravedlnosti, pouze 
srovnává úroveň s rokem 2011, kdy 
byly poplatky naposledy zvýšeny. 

K bodu 8  - k Položce 2 – elektronický platební rozkaz: Vysvětleno. 
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Požaduji poplatek za podání elektronického platebního rozkazu stanovit na 50% výše poplatku za podání 
běžné žaloby na peněžité plnění a v případě potřeby umožnit jeho doměření na výši poplatku za žalobu v případě 
zahájení běžného řízení podáním odporu. Elektronický platební rozkaz považuji nadále za prostředek umožňující 
zjednodušení soudního řízení, který by měl být proto i nadále podporován ve využívání i odlišnou výší soudního 
poplatku. 

Tato připomínka je zásadní. 

I nadále je elektronický platební 
rozkaz zvýhodněn oproti běžnému 
platebnímu rozkazu i žalobě. 

K bodu 12 – k Položce 10: 

Zásadně nesouhlasím se 100% zvýšením poplatku za návrh na uznání cizích rozhodnutí v rodinných věcech. 
Tento návrh je v logickém rozporu s tvrzením, že nejvíce se mají zvyšovat poplatky v řízeních, které lze nahradit 
řešením sporu alternativními prostředky. To však v tomto případě rozhodně neplatí. Zákon o mezinárodním právu 
soukromém stanoví, že pro platnost těchto rozhodnutí v ČR je nutné jejich soudní uznání, které tak nelze nijak 
nahradit jiným způsobem (např. mediací). Zde tedy soudní poplatek žádnou motivační funkci z povahy věci plnit 
nemůže. Jeho nepřiměřené zvýšení naopak s sebou může přinášet nejen zásah do práva na soudní ochranu, ale i 
ochranu soukromého a rodinného života.  

Požaduji proto ponechat poplatek za návrh na uznání cizích rozhodnutí v rodinných věcech ve stávající výši. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 

Soudní poplatek bude snížen na 
3.000 Kč. 

K bodu 23 – k Položce 18 bod 2: 

Jakkoliv předložené údaje skutečně ukazují, že regulační funkce u poplatku za správní žalobu plně nefunguje, 
když skoro 2/3 žalob jsou zamítány, nedomnívám se, že je to důvod pro zvednutí poplatku až na trojnásobek jeho 
dosavadní výše. Za přiměřené bych považovala zvýšení na dvojnásobek, které je (s výhradou první připomínky) 
navrhováno i u většiny ostatních poplatků z důvodů zvýšení regulace. 

Požaduji proto poplatek za podání obecné žaloby proti rozhodnutí správního orgánu zvýšit maximálně na 
dvojnásobek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

Žaloba proti rozhodnutí správního 
orgánu se oproti stávajícímu stavu 
navrhuje zvednout na dvojnásobek 
(ze 3 000Kč na 6 000Kč). U žaloby 
na nečinnost dojde ke snížení na 
5 000Kč, aby rozdíl 1 000Kč vůči 
žalobě proti rozhodnutí správního 
orgánu zůstal zachován. 

K § 138 odst. 1 o.s.ř. a § 36 odst. 3 s.ř.s. 

V souvislosti se zvyšováním soudních poplatků považuji za nutné zabývat se i právní úpravou osvobození od 
jejich hrazení na základě procesních předpisů. Jde zejména o omezení takového plného osvobození zákony 
č. 218/2011 Sb. a č. 303/2011 Sb., které bylo do obou předpisů včleněno v době ekonomické krize. Kromě 
určitých doktrinálních otázek po jeho smyslu (kdo by měl soudce kontrolovat, zda plné osvobození přiznává 
skutečně výjimečně, jak by tato kontrola měla vypadat a pro koho je tedy povinen toto rozhodnutí odůvodňovat) 
se nyní při navyšování poplatku otvírá otázka po jeho přiměřenosti. Zvýšení poplatků bude samozřejmě více 

Akceptováno.  

Ustanovení § 138 věnující se 
osvobozování od soudních poplatků 
bude upraveno. Nově bude možnost 
plného osvobození postavena na 
roveň částečnému osvobození. 
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zasahovat do majetkových poměrů účastníků řízení, a tudíž bude více odůvodňovat i jejich částečné či úplné 
osvobození. Domnívám se proto, že by se tato otázka měla plně vrátit do rozhodování soudů, samozřejmě na 
základě zákonem stanovených podmínek (důvodné majetkové poměry, zákaz svévolných a šikanózních podání). 
Tak bude ochrana práv všech zúčastněných řádně zachována 

 
Požaduji proto omezit kritéria pro plné osvobození od soudních poplatků v procesních předpisech na tradiční 

majetkové důvody a zákaz svévolných a šikanózních postupů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

K položce 22 (nad rámec návrhu) 

Po doporučení VOP byla doplněna položka 40 ve věcech ochrany před diskriminací. Dosud však nedošlo ke 
snížení poplatku za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci ochrany před diskriminací. 
Položka 22 v této věci výslovně neodkazuje na položku 40, kde je stanoven soudní poplatek za návrh na zahájení 
soudního řízení ve věcech ochrany před diskriminací. Poplatek za odvolání ve věcech ochrany před diskriminací 
tedy nadále zůstává nesnížen a vyměřuje se podle položek 3 a 4 přílohy ve výši 2 000 Kč, či v případě, že oběť 
požadovala náhradu újmy v penězích vyšší než 200 000 Kč, ve výši 1 % ze žalované částky). I institut odvolání 
má v této souvislosti představovat součást efektivní soudní ochrany před diskriminací, a má tak být dostupný co 
nejširšímu okruhu obětí diskriminace, bez ohledu na majetek či společenské postavení. Vyměření soudního 
poplatku za odvolání v několikanásobné výši oproti poplatku za žalobu podle Ústavního soudu může představovat 
zásah do Ústavou garantovaného práva jednotlivce na soudní ochranu. Předkladatel na nález reaguje bodem 27 
návrhu. 

Navrhuji proto v příloze v položce 22 za bod 12 (13)1 vložit nový bod 13 (14), který zní: 

„Za odvolání proti rozhodnutí ve věcech ochrany před diskriminací se vybere poplatek podle položky 40.“  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Svaz měst a obcí 
ČR 

 

 

smocr@smocr.cz 

Odůvodnění návrhu je příliš obecné a vychází spíše z okamžité fiskální potřeby, než z důkladné analýzy 
ekonomických dat. Není tak dostatečně odůvodněno skokové a nahodilé navýšení soudních poplatků. Dle 
důvodové zprávy je klíčovou funkcí poplatků funkce regulační. Poplatek by měl být dle předkladatele dostatečně 
vysoký, aby odradil účastníky od uplatňování bezdůvodných a spekulativních žalob. Výše soudního poplatku by 
tak měla odpovídat aktuální výši životní úrovně v České republice. V opačném případě se dle důvodové zprávy 
regulační i motivační funkce oslabuje nebo zcela ztrácí, a soudní poplatky tak nedokážou efektivně odradit 
účastníky od uplatňování nároků v případech, kdy mají jen malou nebo žádnou šanci na úspěch nebo je-li možná 
dohoda stran. Navrhované zvýšení vybraných soudních poplatků v některých případech o více než 100 % však 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

 
1  Viz bod 27 připomínkovaného návrhu. 
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tel.: 234709711                                          považujeme za neproporcionální vzhledem k vývoji průměrné a minimální mzdy, neboť, jak vyplývá i z důvodové 
zprávy, obě od srovnávaného roku 2011 vykazují nárůst do 40 %. 

Tato připomínka je zásadní. 

V této souvislosti je nutné uvést, že územní samosprávné celky, které mohou být a často jsou v postavení 
žalobce, musí majetek obce využívat účelně a hospodárně v souladu s jejich zájmy a úkoly vyplývajícími ze 
zákonem vymezené působnosti a jsou povinny pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Rovněž jim je ze 
zákona stanovena povinnost trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo 
k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Z uvedeného je zřejmé, že obce a města nepodávají účelové 
či šikanózní žaloby. Cesta mediace bez jistoty pozitivního výsledku může být pro obce a města mnohdy finančně 
nákladnější než cesta soudního řízení, a takový postup by pak mohl být shledán jako nehospodárný a v rozporu 
se zákonem o obcích.  Navrhovaná úprava soudních poplatků bude mít výrazný finanční dopad do rozpočtů obcí 
a měst. Tato skutečnost není v důvodové zprávě v části věnované předpokládaným hospodářským a finančním 
dopadům navrhované úpravy na státní rozpočet a ostatní rozpočty vůbec reflektována. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude v tomto 
smyslu doplněna. 

Navrhujeme proto poplatky zvyšovat pouze o polovinu vůči stávajícímu stavu, neboť zejména u některých 
poplatků lze považovat ochranu principu zákazu odmítnutí spravedlnosti za významnější než předpokládaný 
fiskální přínos. Z pohledu měst a obcí a dopadů do jejich rozpočtů se jedná zejména o neúměrné navýšení poplatků 
uvedených v příloze v položce č. 2, 18 a 19. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Jak vyplyne z doplněného 
odůvodnění, navýšení pouze o 50% 
by nebylo s to dosáhnout cílů, které 
jsou návrhem zákona sledovány. 

Městský soud v 
Praze 

K bodu 9 – k Položce 4: 

Jako ne zcela logické hodnotíme zvýšení soudního poplatku v Položce 4 bodu 1 písm. c) Sazebníku soudních 
poplatků (dále jen „Sazebník“) na částku 4 000 Kč za současného ponechání výše soudního poplatku upraveného 
v Položce 3 Sazebníku ve stávající výši. Takto koncipovaná změna totiž zjevně opomíjí skutečnost, že Položka 4 
bod 1 písm. c) Sazebníku dopadá mj. i na případy, v nichž žalobce požaduje nepeněžitou satisfakci nemajetkové 
újmy vzniklé zásahem do jeho osobnostních práv. V případě, že však žalobce bude nadále za zásah do svých 
osobnostních práv požadovat satisfakci finanční, a to v částce do 200 000 Kč, bude jeho poplatková povinnost 
činit dle nezměněného znění Položky 3 Sazebníku paradoxně pouze částku 2 000 Kč, přičemž výše tohoto 
soudního poplatku převýší soudní poplatek připadající na nemajetkovou satisfakci (např. omluvu) až od 
požadavku přesahujícího částku 400 000 Kč. 

Podle našeho názoru by se proto navrhované změny měly dotknout i soudního poplatku upraveného v Položce 
3 Sazebníku s tím, že tento soudní poplatek by měl být nadále stanoven minimálně na 5 000 Kč, která bude 
vybírána u žalob znějících na částku do 500 000 Kč, přičemž nad tuto částku bude nadále soudní poplatek činit 

Akceptováno. 

V Položce 3 došlo k navýšení SOP 
v prvním pásmu na 4 000Kč, s tím, 
že od 400 000 Kč výše 1 % zůstává. 
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1 % ze zažalované částky. V této souvislosti též odkazujeme na obdobně vyznívající připomínku Obvodního 
soudu pro Prahu 8 (připomínka soudce JUDr. Valehracha), která se liší pouze ve výši navrhovaných sazeb. 

Změny by měly být provedeny i u Položky 3 Sazebníku alespoň na 4.000 Kč a odpovídající změna i u žalob 
nad částku 200.000 Kč na 2 % z žalované částky. 

Z důvodu zkušeností z praxe ohledně tvrdých důsledků marného uplynutí lhůty pro zaplacení SOP 
navrhujeme, aby bylo doplněno ustanovení, kdy je možné výjimečně přihlížet k pozdě zaplacenému SOP – 
omluvitelné důvody a poplatek bude zaplacen nejpozději do konce odvolací lhůty/ lhůty ke kasační stížnosti proti 
usnesení o zastavení řízení. Soud by pak usnesení o zastavení řízení sám zrušil nebo jej nevydal. 

Doplnění § 9/1: 

„Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační 
stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; 
výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku 
po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. To neplatí, dojde-li k pozdnímu zaplacení poplatku z omluvitelných 
důvodů a k doložení těchto důvodů nejpozději do konce lhůty k odvolání či k podání kasační stížnosti proti 
usnesení o zastavení řízení. V takovém případě soud usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, 
bude-li již vydáno, zruší.“ 

§9/4 c) pamatuje jen na sdělení důvodů do konce lhůty k zaplacení. Nejde o prominutí lhůty, neboť je 
propadná (R NSS ze dne 14. 12. 2017, č. j. 3 As 321/2017 – 19). 

Neakceptováno. 

Zákon, který kritizovanou změnu 
přinesl, je účinný teprve dva roky. 
Dosud nebylo možné odpovědně 
vyhodnotit pozitivní či negativní 
dopady do praxe, a nepovažujeme 
proto za vhodné provádět změny. 

Obvodní soud pro 
Prahu 8 

Navrhujeme vypustit u položky 22 bodu 11 Sazebníku formulaci „nebo opravném prostředku proti 
rozhodnutí orgánu veřejné správy“ s argumentem, že se jedná o pozůstatek starší právní úpravy, kdy soudy 
rozhodovaly o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. 

Neakceptováno. 

Doporučujeme zvážit přijetí výslovné úpravy zpoplatnění odvolání proti rozhodnutí soudu 1. stupně ve věci 
žalob podle části V. o.s.ř., např. s odkazem na položku 22 bodu 1 Sazebníku 

Akceptováno. 

Navrhujeme zrušit ustanovení § 10 odst. 7 o vrácení SOP při schválení smíru, neboť se pomocí tohoto obchází 
zákon, kdy účastníci namísto zpětvzetí žaloby žalobcem uzavírají smír, dle něhož žalovaný není povinen zaplatit 
žalobci ničeho. 

Neakceptováno. 

Navrhujeme v Položce 3 v písm. a) nahradit částku 2.000 Kč částkou 10.000 Kč, v písm. b) sazbu 1 % na 
5 % s odůvodněním, že se jedná o spory skutkově i právně náročné (judikatura) a poplatky by měly kopírovat 
poplatky v agendě majetkové. Sazba 1 % je nesmyslně nízká. 

Akceptováno částečně. 

V Položce 3 došlo k navýšení SOP 
v prvním pásmu na 4 000Kč, s tím, 
že od 400 000 Kč výše 1 % zůstává. 
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Krajský soud v 
Brně 

Z jakého důvodu nedochází ke zvýšení výše soudního poplatku také za žalobu pro zmatečnost (položka 17 
Sazebníku soudních poplatků), když v podstatě všechny soudní poplatky podobného druhu se zvyšují?  Tato 
disproporce není v důvodové zprávě nikterak vysvětlena. 

Ze žalob pro zmatečnost podaných ke Krajskému soudu v Brně, bývá v konečném výsledku úspěšných cca 
10 – 20 %. Ve zbytku jsou žaloby odmítány pro vady nebo zamítány pro nedůvodnost, občas bývá též řízení 
zastavováno pro nezaplacení soudního poplatku. Má-li soudní poplatek plnit rovněž regulační funkci, jak je 
proklamováno v obecné části předkládaného legislativního materiálu, pak se jeví, že zrovna v agendě žalob pro 
zmatečnost není částka 5 000 Kč překážkou pro podávání žalob a nikterak tedy nemotivuje bezdůvodné žalobce 
k tomu, aby touto agendou soud zbytečně nezatěžovali. Na druhou stranu částka 5 000 Kč je dostatečná k tomu, 
aby většina žalobců stejně požadovala osvobození od soudních poplatků, čemuž však ve valné míře není 
vyhovováno pro zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. 

Neakceptováno. 

Důvody pro podání žaloby pro 
zmatečnost jsou pochybení na straně 
soudu. Z toho důvodu se nejeví 
legitimní zvyšovat za tento druh žalob 
soudní poplatky. 

Druhá připomínka se týká agendy správního soudnictví. Z důvodové zprávy k návrhu zákona vyplývá, že 
mají být paušálně valorizovány/zvýšeny poplatky za jednotlivé typy návrhů ve správním soudnictví [viz II. 
Zvláštní část, K čl. I (změna zákona o soudních poplatcích), K bodu 23, 24 a 26 (Položka 18 bod 2 a Položka 
20)]. Z této valorizace jsou bez bližšího odůvodnění vyňaty jednak tzv. věci politických stran [Položka 18 bod 2. 
písm. b), c) Sazebníku; vzhledem ke specifické povaze této agendy by v tomto přístupu teoreticky bylo možné 
najít nějaké ratio], zejména však návrhy na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části [Položka 18 bod 2. 
písm. b) Sazebníku]. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se typově jedná o jednu z nejnáročnějších agend 
správního soudnictví, měl by být soudní poplatek za tento návrh zvýšen na 10 000 Kč, aby bylo zachováno 
dosavadní vyjádření poměrů výše soudních poplatků ve vztahu k složitosti jednotlivých návrhových typů. 

Akceptováno. 

 

Krajský soud 
v Hradci Králové 

Domnívám se, že položka 6 odst. 2 Sazebníku by měla být doplněna tak, že o 15 000 Kč se navyšuje rovněž 
sazba soudního poplatku za návrh na vypořádání každého podílu v obchodní korporaci. V současné době totiž 
soudní poplatek za návrh na vypořádání SJM v případě, že je předmětem podnik FO podnikatele činí nejméně 17 
000 Kč (2000 Kč + 15 000 Kč), avšak v případě, že předmětem vypořádání je i několik podílů v s.r.o. s obratem 
mnoha mil. Kč, je soudní poplatek jen 2 000 Kč. Taková úprava je zcela nelogická, neboť řízení o vypořádání 
SJM, jehož předmětem jsou podíly v s.r.o., je skutkově i právně složitější. 

Neakceptováno.  

V případě, že je předmětem 
vypořádání SJM obchodní závod 
jedná se o složitější situaci než 
v případě vypořádání obchodního 
podílu v obchodní korporaci.  

V položce 2 týkající se SOP z návrhu na vydání EPR by měl zůstat nadále rozdělena sazba SOP ve věcech 
bagatelních (do 10 000 Kč), věcech 10 000 Kč až 20 000 Kč a věcech nad 20 000 Kč. U věcí bagatelních by měl 
být zachován výrazně nižší soudní poplatek (např. 800 Kč). Jde zpravidla o řízení např. ve věcech dlužného 
jízdného, dlužného pojistného a nedoplatků za energie, kde by se náklady věřitelů na soudní poplatek neúměrně 
navýšily oproti žalovaným částkám, přičemž řízení je jednoduché a pokud není doručen EPR, pak se zpravidla 
rozhoduje bez nařízení jednání. Není zde tak důvod pro navýšení poplatku o téměř čtyřnásobek současného 
soudního poplatku. 

Neakceptováno. 

Počet bagatelních žalob na soudech 
zcela neodpovídá jejich 
společenskému významu a je mj. 
způsoben příliš nízkým soudním 
poplatkem, který se již téměř 9 let 
neměnil. 
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Dále se domnívám, že není nutno měnit současnou sazbu položky 14 odst. 1 písm. b) týkající se SOP za 
úschovu peněz v částce vyšší než 25 000 Kč.   

Neakceptováno. 

Návrh na zrušení ust. § 10 odst. 7, část věty první („před tím, než je ve věci samé rozhodnuto“). Rozdílnost 
vrácení poplatku v případě, že smír je soudem schvalován v prvostupňovém řízení „před tím, než je ve věci samé 
rozhodnuto“ a „poté“ vede k nespravedlivosti (nerovnosti) a není nijak (logicky, rozumně) opodstatněn. 

Pokud deklarovaným smyslem předmětné právní úpravy zákona o soudních poplatcích skutečně mělo být 
motivovat účastníky ke smíru – pak především nepůsobí logicky, aby tato motivace chyběla u sporů, které 
probíhají delší dobu. Logičtější by bylo naopak v těchto případech motivaci k „mimosoudnímu řešení sporů“ 
zintenzivnit, nikoliv ji redukovat. 

Srovnat v daných souvislostech lze právní úpravu slovenskou (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch): 
Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % 
zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého 
pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. 

Navržena ke zrušení je část ustanovení § 10 odst. 7, část věty první, zákona o soudních poplatcích, která s 
právní úpravou občanskoprávního řízení provázaná není – naopak bez rozumného (logicky opodstatněného a 
vnitřně konzistentního) důvodu zakládá situaci, která vede k nerovnosti účastníků. (Obrazně lze říci, že je 
absurdní, aby se poměrně významným způsobem „pravidla hry měnila v poločase utkání“). Ani z důvodové 
zprávy k zákonu č. 218/2011 Sb., jímž došlo k zakotvení daného ustanovení do zákona o soudních poplatcích 
(viz. níže), přitom nelze vysledovat, z jakého důvodu by mělo být rozhodnutí odvolacího soudu v jakémkoliv 
aspektu (tedy i ohledně režimu vracení soudních poplatků) tím určujícím okamžikem. 

Akceptováno. 

Soudcovská unie Upozorňujeme pouze na očekávaný nárůst počtu návrhů na osvobození od soudních poplatků, neboť podle 
zkušeností soudců ze soudní praxe se u poplatků blížících se hranici 5 000 Kč výrazně zvyšuje procento žadatelů 
o osvobození od soudních poplatků. Tato řízení jsou spojena s více úkony soudu, nejedná se vždy o jednoduchá 
rozhodnutí, ta jsou často napadána odvoláním a činí nikoliv bezvýznamnou část agendy odvolacích soudů. Vedle 
pozitivního dopadu zvýšení soudních poplatků v podobě menšího počtu bagatelních věcí je tedy nutno počítat se 
zvýšením zatížení soudů v jiné podobě. 

Akceptováno.  

Ustanovení § 138 věnující se 
osvobozování od soudních poplatků 
bude upraveno. 

K Položce 2, bod 1: 

SU považuje za problematické zvýšení minimálního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního 
rozkazu s částkou do 10 000 Kč z 400 Kč na 1 500 Kč, což je zvýšení 3,75 x. Je důležité si uvědomit, že se jedná 
nejčastěji o spory v řádu stokorun, soudní poplatek bude tedy v mnoha případech převyšovat částku, o kterou se 
spor vede. Je sporné, zda toto zvýšení povede k regulaci bagatelních sporů, neboť se jedná o spory, v nichž 
vymáhají drobné pohledávky velké subjekty, např. dopravní podniky, České dráhy, či pojišťovny, které nemají s 
úhradou ani zvýšeného soudního poplatku problém. Zvýšené soudní poplatky se však stanou součástí nákladů 

Neakceptováno. 

Počet bagatelních sporů (zejm. do 
2 000Kč), kterými se soudy musí 
zabývat, zcela neodpovídá významu 
těchto sporů. Soudní řízení je 
nejdražší formou řešení sporů a mělo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJYHHNRI)



23 

řízení, které ponesou žalovaní. Otázkou jednak je, zda se nejedná o krok, který je v protikladu s nedávnou 
zákonodárnou iniciativou Ministerstva spravedlnosti, tj. snížením odměny advokáta v bagatelních sporech, kdy 
jedním z důvodů byly uváděny i negativní důsledky vytvářené právě zvyšováním nákladů žalovaných. Jedná se 
o spory, které soudy zatěžují svým počtem, nikoliv náročností v každé jednotlivé věci. Podle Soudcovské unie je 
řešením tohoto problému (zatížení soudů bagatelními spory) přijetí zákonné úpravy, která by rozšířila 
mimosoudní způsoby řešení těchto skupin sporů, namísto takto razantního navýšení soudních poplatků (které se 
v důsledku pravděpodobně přenesou do exekučního vymáhání). 

Tato připomínka je zásadní. 

by tedy být využíváno jako řešení 
ultima ratio. 

Ministerstvo v této věci rovněž 
předložilo zákon o hromadném 
řízení, který by měl vymáhání 
bagatelních sporů, pokud se dotýkají 
velké skupiny osob, výrazně zlevnit a 
zefektivnit.  

K Položce 4: 

Nezpochybňujeme zvýšení poplatku v položce 4 bodu 1 písm. c) ze 2000 na 4000 Kč. Navrhujeme však, aby 
byly z této položky vyčleněny tzv. „nesporné“ rozvody podle § 757 občanského zákoníku, v nichž by měl být 
poplatek poloviční. Toto snížení by bylo jednak motivační pro účastníky a podporovalo by jejich snahu se 
dohodnout, a vyjadřovalo by i rozdíl míry pracovního vytížení soudu v případě sporného a nesporného rozvodu. 
Vzhledem k tomu, že předpokladem nesporného rozvodu je i dohoda v opatrovnickém řízení, mají-li rozvádějící 
se manželé nezletilé děti, pozitivní motivace by se promítla i do těchto řízení, což by bylo velkým přínosem (nejen 
pro soudy, ale obecně pro společnost). 

Neakceptováno. 

Úřad vlády – 
oddělení pro 
koordinaci 
procesu hodnocení 
dopadů regulace 
(RIA) 

 

hondlikova.kristyna
@vlada.cz 

Doporučujeme transparentně uvést, že některé poplatky mají být navýšeny o více než avizovaných 100 %. 
Konkrétně jde o poplatky za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem a) 
peněžité plnění do částky 20 000 Kč a za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví 
v d) ostatních případech, u nichž je navrhováno zvýšení o 300 %. 

 

Vysvětleno. 

Některé poplatky se navrhují zvýšit i 
o více než 100%. Míra zvýšení je 
v důvodové zprávě u jednotlivých 
poplatků vysvětlena, včetně 
poplatků, u kterých dochází 
k nejvýraznějšímu růstu. 

V hodnocení sociálních dopadů navrhujeme reflektovat, jak může na zvýšení poplatků reagovat veřejnost, 
zejména co se týká vnímání přístupu k soudu a domáhání se práv, a jak může změna dopadnout na nízkopříjmové 
skupiny obyvatel. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Doporučujeme doplnit, zda byly při přípravě návrhu konzultovány klíčové dotčené subjekty (zejména soudy, 
státní zastupitelství, advokáti, mediátoři) a jak se k podobě změny staví (např. zda považují zvýšení soudních 
poplatků za vhodný nástroj pro řešení přetížení a zahlcenosti soudů nebo jak se staví k navrhované výši 
jednotlivých poplatků, a to i z hlediska přístupu různých sociálních skupin k soudu). Na nutnost provedení 
konzultací a promítnutí jejich výsledků do důvodové zprávy bylo upozorňováno již na základě posouzení 
přehledu dopadů, konkrétně v dopise o udělení výjimky z provedení hodnocení dopadů regulace. 

Vysvětleno. 

Návrh zákona byl konzultován s 
jednotlivými soudy, včetně NS a 
NSS, Soudcovskou unií a ČAK, 
která vůči návrhu neuplatnila žádné 
připomínky. Všechny připomínky 
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byly zváženy, některé byly také do 
návrhu zaneseny.   
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