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SMĚRNICE 
o náhradách nákladů soudného řízení 

ze dne 13. 7. 2021 
Správní rada přijímá tuto směrnici. 

Část I. 

Obecná ustanovení 

Bod 1. Základní ustanovení 

(1) Tato směrnice stanovuje výši náhrad nákladů řízení, které vznikají činností soudné komise a jejích 

zmocněnců v soudných řízeních. 

(2) Tato směrnice doplňuje vnitřní předpis R-13/6-2021 o soudné komisi (dále jen „směrnice o soudné 

komisi“). 

(3) Kde je uveden pojem zmocněnec, rozumí se jím zmocněnec soudné komise v oblasti zavrženíhodných 

činů. 

 

Bod 2. Použití této směrnice 

Náhrady nákladů řízení určuje soudná komise podle této směrnice, nestanoví-li zvláštní směrnice odlišně. 

 

Část II. 

Náhrady nákladů řízení 

Bod 3. Základní náklady řízení účastníků řízení 

(1) Veškeré jednací poplatky jsou považovány za základní náklady řízení. 

(2) Za základní náklady řízení se považují též nařízená navýšení nákladů řízení podle bodu 31.a směrnice o 

soudné komisi. 

 

Bod 4. Náklady na doručování 

(1) Náklady na doručování vznikají účastníkovi řízení, který jej vyžádal. 

(2) Náklady na doručování vznikají ve výši 100 Kč na jedno doručení; v případě doručování prostřednictvím 

veřejné datové sítě vznikají náklady ve výši 15 Kč na jedno doručení.  

 

Bod 5. Náklady na předvolání a předvedení účastníků řízení 

(1) Náklady na předvolání, předvedení nebo přizvání svědků vzniká tomu účastníkovi řízení, který je navrhl 

předvolat nebo přizvat. 

(2) Náklady na předvolání nebo předvedení navrhovatele nebo obžalovaného vzniká jim samotným. 

 

Bod 6. Náklady důkazů 

(1) Důkaz, u něhož lze očekávat náklady, nechá provést zmocněnec nebo garant případu pouze tehdy, složí-li 

účastník řízení, který jej navrhl provést, zálohu nákladů řízení ve výši očekávaných nákladů řízení. Nesloží-li 

ji, důkaz se neprovede. 

(2) Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou podle odstavce 1, hradí soudná komise. 
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Bod 7. Odměna advokátů nebo jiných zástupců účastníků 

(1) Výše odměny advokátů nebo jiných zástupců účastníků (dále jen „zastupující“) se stanoví podle sazby 

odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát nebo jiný zástupce 

účastníků ve věci vykonal. 

(2) Činí-li zastupující prohlášení o pravosti podpisu nebo autorizovanou konverzi dokumentu, náleží mu 

odměna 30 Kč za každý podpis anebo každou započatou stranu konvertovaného dokumentu. 

(3) Za správu majetku náleží odměna ve výši 10 % ročního příjmu ze spravovaného majetku, nejméně 1000 

Kč ročně 

 

Bod 8. Úkony právní služby 

(1) Odměna zatupujícímu náleží za každý z úkonů právní služby uvedených v příloze č. 1 této směrnice. 

(2) Za úkony právní služby neuvedené v příloze č. 1 této směrnice náleží odměna jako za úkony, jimž jsou 

svou povahou a účelem nejbližší. 

(3) Je-li zastupující plátcem daně z přidané hodnoty a doloží-li tuto skutečnost garantovi případu, zvyšuje se 

náhrada nákladů o sazbu této daně. 

 

Bod 9. Další náklady řízení 

(1) Účastníkovi řízení vznikají další náklady řízení tím, že jsou předvoláni, předvedeni nebo přizváni na 

jednání soudné komise. 

(2) Náklady spojené s účastí na jednání soudné komise podle odstavce 1 vznikají ve výši jedné stodvacetiny 

měsíčního čistého výdělku účastníka řízení. Pro účely výpočtu je tento údaj oprávněn garantovi případu nebo 

zmocněnci sdělit. 

(3) Nesdělí-li účastník řízení údaj o výši svého měsíčního průměrného výdělku podle předchozího odstavce, 

použije se jako základ pro výpočet náhrady nákladů řízení namísto čistého měsíčního výdělku jedna 

osmdesátina minimální mzdy.  

(4) Náhrady těchto dalších nákladů řízení, včetně dodatečných nákladů na předvolání a předvedení účastníka 

řízení, hradí ten, kdo je účastníkem řízení, a jedná-li se o svědka, ten, kdo jej navrhl předvolat nebo přizvat 

na jednání soudné komise. 

 

Část III. 

Závěrečná ustanovení 

Bod 10. Přiznání náhrady nákladů řízení 

Účastníku, jemuž se přiznají náhrady nákladů řízení, přiznají se i náhrady nákladů vzniklých vydáním 

zatímního opatření a zajištěním důkazů, a to i důkazů a předmětů důkazního prostředku ve věcech týkajících 

se práv z duševního vlastnictví. 

 

Bod 11. Přiznání náhrady nákladů řízení 

Vezme-li navrhovatel návrh na zahájení soudného řízení v jeho průběhu zpět, je povinen nahradit náklady 

řízení ostatních dalších účastníků řízení. 

 

Bod 12. Účinnost 

(1) Tato směrnice nabývá účinnosti sedmým dnem ode dne jejího přijetí. 

(2) Tato směrnice byla schválena správní radou dne 13. 7. 2021. 
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Příloha č. 1 

ÚKONY PRÁVNÍ SLUŽBY 

Stanovuje se odměna za tyto úkony právní služby: 

A. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních 

služeb ve výši 150 Kč, 

B. první porada s klientem ve výši 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu právní porady,  

C. další porada s klientem přesahující jednu hodinu ve výši 60 Kč za každou i jen započatou 

půlhodinu právní porady, 

D. písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a 

právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé ve výši 100 Kč, 

E. účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny, ve 

výši 100 Kč, 

F. prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny, ve výši 100 

Kč, 

G. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudnou komisí, 

zmocněncem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, ve výši 250 Kč, 

H. sepsání právního rozboru věci, ve výši 95 Kč, 

I. jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, ve výši 210 Kč, 

J. návrh na vydání zatímního opatření, je-li úspěšný a dojde-li k němu před zahájením 

soudného řízení, odvolání proti nařízení zatímního opatření a vyjádření k nim, ve výši 300 

Kč, 

K. sepsání listiny o právním jednání ve výši 263 Kč, 

L. návrh na vydání opatření soudné komise po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu, návrh 

na opravu odůvodnění rozhodnutí a na odstranění následků zmeškání lhůty ve výši 300 Kč, 

M. opravný prostředek proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k 

takovému opravnému prostředku, ve výši 360 Kč, 

N. účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí ve výši 100 Kč, 

O. jednoduchá výzva k plnění ve výši 65 Kč. 

 


