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PĚT RAD aneb Povinnost hrazení nákladů
soudního řízení jde k tíži neúspěšné strany sporu
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

V

každém soudním řízení jeho účastníkům
vznikají náklady, které musí uhradit.
Mezi
obvyklé
náklady
soudního řízení patří zejména
hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek
účastníků a jejich zákonných
zástupců, náklady důkazů,
tlumočné, náhrada za daň z
přidané hodnoty, odměna za
zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem.
Jaké principy se uplatňují v
hrazení nákladů řízení, si nyní rozebereme.

Rada první

Základním pravidlem je, že
náklady řízení si nese každý
z účastníků sám.
Každý účastník platí náklady řízení, které vznikají
jemu osobně, a náklady svého
zástupce. Společné náklady
platí účastníci podle poměru

účastenství na věci a na řízení; nelze-li poměr účastenství
určit, platí je rovným dílem.
Oproti tomu svědci a fyzické
osoby, které mají vypovídat,
mají právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku
(svědečné). Toto právo zaniká, není-li uplatněno do tří
dnů od výslechu nebo ode dne,
kdy bylo svědku oznámeno, že
k výslechu nedojde – o tomto
musí být soudem poučeni.
Ten, komu soud uložil při dokazování nějakou povinnost,
zejména aby předložil listinu,
má tatáž práva jako svědek,
není-li účastníkem.
Byl-li podán znalecký posudek nebo proveden tlumočnický úkon, vzniká znalci,
resp. tlumočníkovi právo na
náhradu hotových výdajů a
na odměnu (znalečné a tlumočné).

Rada druhá
V případě, že to odůvodňují
majetkové poměry účastníka řízení, může jej soud
na jeho návrh osvobodit od
hrazení soudních poplatků.
Na návrh může předseda
senátu přiznat účastníkovi
zčásti osvobození od soudních
poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o
svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních
poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť
závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Přiznané osvobození
předseda senátu kdykoli
za řízení odejme, popřípadě i
se zpětnou účinností, jestliže

se do pravomocného skončení
řízení ukáže, že poměry
účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. Byl-li účastníku
osvobozenému od soudních
poplatků ustanoven zástupce,
vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i
na hotové výdaje zástupce a
na odměnu za zastupování.

Rada třetí
Účastníkovi řízení může být
uložena i povinnost složit
zálohu na provedení důkazu.
Lze-li očekávat náklady
důkazu, který účastník navrhl nebo který nařídil soud o
skutečnostech jím uvedených
anebo v jeho zájmu, uloží
předseda senátu tomuto
účastníku, není-li osvobozen
od soudních poplatků,
aby před jeho provedením
složil zálohu podle předpokládané výše nákladů,
jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem provést, o tom
musí být účastník poučen.
Náklady důkazů, které nejsou
kryty zálohou, jakož i hotové
výdaje ustanoveného zástupce, který není advokátem, a
náklady spojené s tím, že
účastník jedná ve své mateřštině nebo se dorozumívá některým z komunikačních
systémů neslyšících a hluchoslepých osob, platí stát.

Rada čtvrtá
Nárok na náhradu nákladů
řízení má účastník, který
měl ve věci plný úspěch.
Účastníku, který měl ve

věci plný úspěch, přizná
soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva
proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li
účastník ve věci úspěch jen
částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z
účastníků nemá na náhradu
nákladů právo. I když měl
účastník ve věci úspěch jen
částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů
řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo
záviselo-li rozhodnutí o výši
plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má
právo na náhradu nákladů
řízení proti žalovanému, jen
jestliže žalovanému ve lhůtě
nejméně sedmi dnů před
podáním návrhu na zahájení
řízení zaslal na adresu pro
doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu
k plnění. Jsou-li tu důvody
hodné zvláštního zřetele,
může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo
zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému
výzvu k plnění za podmínek
nezaslal.

Rada pátá
V některých řízeních nemá
ovšem právo na náhradu
nákladů řízení žádný z
účastníků.
Žádný z účastníků nemá
právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku,
jestliže řízení skončilo smírem, pokud v něm nebylo o

náhradě nákladů ujednáno
něco jiného nebo bylo zastaveno. Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo
být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však
pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět
návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný
účastník řízení). Odmítne-li
soud žalobu nebo jiný návrh
na zahájení řízení, je žalobce
povinen nahradit ostatním
účastníkům jejich náklady.
Účastníku nebo jeho zástupci
může soud uložit, aby hradili
náklady řízení, které by jinak
nebyly vznikly, jestliže je
způsobili svým zaviněním
nebo jestliže tyto náklady
vznikly náhodou, která se jim
přihodila.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke
dni 1. 10. 2014: Zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád

JAK VÁM LISTOPAD´89
ZMĚNIL ŽIVOT?

Martin Chalupský,
52 let, Ostrava

No úplně, v tom dobrém slova
smyslu, začal jsem totiž pracovat v televizi. Tehdy jsme taková skupinka mladých lidí dostali
šanci tvořit nezávislé zpravodajství. To zpravodajství mohlo
být úplně rozdílné od toho, jaké
tady bylo před listopadem ´89.
(jak)
Foto: Lenka Jančarová

Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze
vrací k oblíbené rubrice
Pět rad.
V pondělí se v právní poradně dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak
vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma:

Převedení na jinou práci.

Přednáška osvětlí
taje astrologie
Ostrava – V Kulturním domě
K-Trio v Ostravě-Hrabůvce se
uskuteční ve čtvrtek 30. října
přednáška pod vedením Anny
Kudelové.
Účastníci se na ní dozvědí základní informace o práci s nativním horoskopem. Akce začne v 17.30 hodin, vstupné je
šedesát korun.
(pin)

