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V l á d n í  n á v r h  

 

ZÁKON 
 

ze dne ……… 2020, 

 

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

předpisů, a některé další zákony 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o soudních poplatcích 

Čl. I 

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona 

č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona 

č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., 

zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 

Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 

628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 

Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 

202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona 

č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona 

č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., 

zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb. a zákona č. 255/2019 

Sb., se mění takto: 

1. V § 10 odst. 7 se za větu první vkládá věta „V případě schválení smíru v odvolacím řízení 

postupuje soud u poplatku za řízení před odvolacím soudem obdobně.“. 

2. V § 11 odst. 1 písm. k) se za slovo „osoby“ vkládají slova „, obchodního závodu, odštěpného 

závodu, organizační jednotky“. 

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

4. V § 11 odst. 2 písm. t) se slova „nebo jejich pobočné organizace“ zrušují. 

5. V § 11 odst. 6 se text „odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem „bodu 1 písm. d)“. 

6. V § 11 odst. 8 písm. c) se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo svěřenského fondu“. 

7. V příloze položce 1 bodu 1 písm. a) se za částku „20 000 Kč“ vkládá slovo „včetně“ a číslo 

„1 000“ se nahrazuje číslem „2 000“. 
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8. V příloze položce 1 bodu 1 písm. b) se za částku 40 000 000 Kč vkládá slovo „včetně“ a 

slova „5 % z této částky“ se nahrazují slovy „2 000 Kč a 5 % z částky přesahující 20 000 Kč“. 

9. V příloze položce 1 bodu 1 písm. c) se číslo „2 000 000“ nahrazuje číslem „2 001 000“. 

10. V příloze položce 2 bod 1 zní: 

„1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění 

a) do částky 20 000 Kč včetně 1 500 Kč 

b) v částce vyšší než 20 000 Kč 1 500 Kč a 4 % z částky 

 přesahující 20 000 Kč“. 

11. V příloze položce 2 bodu 2 se za slovo „soud“ vkládá slovo „elektronický“. 

12. V příloze položce 3 písm. a) se číslo „200 000“ nahrazuje číslem „400 000“ a číslo „2 000“ 

se nahrazuje číslem „4 000“. 

13. V příloze položce 3 písm. b) se číslo „200 000“ nahrazuje číslem „400 000“. 

14. V příloze položce 4 bodu 1 písm. c) se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „4 000“. 

15. V příloze položce 5 se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „1 500“. 

16. V příloze položce 6 bodu 1 se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „4 000“. 

17. V příloze položce 10 se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „3 000“. 

18. V příloze položce 11 bod 1 zní: 

„1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku  

a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12 000 Kč 

b) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou  

akciové společnosti       6 000 Kč 

c) za první zápis svěřenského fondu do veřejného rejstříku  6 000 Kč 

d) za změny nebo doplnění zápisu     2 000 Kč 

e) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace  

učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného rejstříku 1 000 Kč“. 

19. V příloze položce 11 bodu 2 větě první se slova „písmen d) a e)“ nahrazují slovy „písmene 

d)“, ve větě druhé se za slovo „Změnou“ vkládají slova „podle bodu 1 písmene d)“ a slovo 

„právnické“ se zrušuje a ve větě třetí se slovo „právnické“ zrušuje. 

20. V příloze položce 14 bodu 1 písm. a) se číslo „250“ nahrazuje číslem „375“. 

21. V příloze položce 14 bodu 1 písm. b) se text „1 %“ nahrazuje textem „1,5 %“. 

22. V příloze položce 14 bodu 1 písm. c) se číslo „750“ nahrazuje číslem „1 000“. 

23. V příloze položce 14 bodu 1 písm. d) se číslo „150“ nahrazuje číslem „200“. 

24. V příloze položce 16 se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „10 000“. 

25. V příloze položce 17a se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „6 000“. 

26. V příloze položce 18 bodu 1 písm. a) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „3 000“. 

27. V příloze položce 18 bodu 1 písm. b) se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „6 000“. 

28. V příloze položce 18 bod 2 zní: 
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„2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví  

a) proti rozhodnutí správního orgánu     6 000 Kč 

b) na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části  10 000 Kč  

c) na určení, že návrh na registraci stanov  

politické strany nebo politického hnutí nebo návrh na registraci  

jejich změny nemá nedostatky     5 000 Kč 

d) na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí 15 000 Kč 

e) v ostatních případech      5 000 Kč“. 

29. V příloze položce 19 se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „10 000“. 

30. V příloze položce 20 se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „1 500“. 

31. V příloze položce 22 bodu 12 písm. a) se za částku „250 000 Kč“ vkládá slovo „včetně“. 

32. V příloze položce 22 se za bod 12 vkládají nové body 13 až 15, které znějí: 

„13. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě škody nebo jiné újmy 

způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu 

nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem se vybere poplatek podle 

položky 8a. 

14. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci, v níž dříve rozhodl jiný orgán 

než soud, se vybere poplatek podle položky 18 bodu 1. 

15. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věcech ochrany před diskriminací se 

vybere poplatek podle položky 40.“. 

Dosavadní body 13 a 14 se označují jako body 16 a 17. 

  

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle 

zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když 

se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo kasační 

stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vybírají 

poplatky podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna občanského soudního řádu 

Čl. III 

V § 138 odst. 1 větě první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona 

č. 218/2011 Sb., se za slovo „zčásti“ vkládají slova „nebo zcela“, slova „přiznat účastníkovi 

osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné 

důvody, a toto“ se zrušují a za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova „o osvobození“. 
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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 ČÁST TŘETÍ 

Změna soudního řádu správního 

Čl. V 

V § 36 odst. 3 větě první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona 

č. 303/2011 Sb., se za slovo „zčásti“ vkládají slova „nebo zcela“ a věta druhá se nahrazuje větou 

„Osvobození od soudních poplatků musí být odůvodněno.“. 

 

Čl. VI 

Přechodné ustanovení 

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon 

č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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