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ZÁKON Č. 1/2010  

o soudních výlohách    
 (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) 

 

 Podle kán. 1649 § 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: 

 

ČÁST  PRVNÍ 

O soudních poplatcích 

§ 1 

Předmět a účel soudních poplatků 

(1) Soudní poplatky (dále jen „poplatky“) se vybírají za jednotlivá řízení, prováděná na návrh 

žalobce Metropolitním církevním soudem Arcidiecéze pražské (dále jen „soud“), která 

jsou vymezena v sazebníku soudních poplatků (díle jen „sazebník“). Sazebník je uveden 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

(2) Účelem soudních poplatků je přispět na chod soudu těmi účastníky řízení, kteří žádají 

o jeho rozhodnutí. Zaplacení povinného soudního poplatku nijak nezaručuje úspěch 

v předmětném sporu. 

§ 2 

Poplatníci 

Poplatníky jsou  

a) navrhovatel poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak, 

b) v odvolacím řízení odvolatel. 

§ 3 

Způsob placení poplatků 

Poplatky lze platit 

a) převodním příkazem na účet Arcibiskupství pražského, 

b) složenkou na účet Arcibiskupství pražského, 

c) hotově v pokladně Arcibiskupství pražského. 

§ 4 

Vznik poplatkové povinnosti 

Poplatková povinnost vzniká zahájením řízení nebo podáním návrhu na provedení poplatného 

úkonu, je-li poplatníkem odvolatel. 

§ 5 

Sazby poplatků 

Výše poplatků je stanovena pevnou částkou (pevný poplatek). Jednotlivé sazby poplatků jsou 

uvedeny v sazebníku. K poplatkům bude připočítána DPH podle platných právních předpisů. 

Soudní poplatky nezahrnují odměny za případné služby soudním znalcům a tlumočníkům 

nebo náhrady nákladů svědkům. 

§ 6 

Splatnost poplatku 

Poplatek za podání návrhu je splatný v první instanci do dvou týdnů od obdržení soudní 

výzvy k jeho zaplacení, v odvolacím řízení vznikem poplatkové povinnosti; k odvolání je 

třeba připojit doklad o zaplacení soudního poplatku. 
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§ 7 

Následky nezaplacení poplatku 

Nebyl-li poplatek včas zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, soud v řízení 

až do jeho zaplacení nepokračuje a řízení se přerušuje. 

§ 8 

Vrácení poplatku 

(1) Poplatek se vrátí, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li zaplaceno 

na poplatku více, než činila poplatková povinnost, přeplatek se vrátí. 

(2) Byl-li zaplacen poplatek za řádné řízení sporné, ale soud postupoval v listinném řízení, 

vrátí soud navrhovateli přeplatek. 

§ 9 

Osvobození od poplatku nebo jeho části 

(1) Od poplatků jsou osvobozena soudní řízení v trestních záležitostech a řízení o prohlášení 

neplatnosti svátosti svěcení, zahájená z podnětu ordináře. Stejně tak jsou od poplatku 

osvobozena manželská nulitní řízení v druhé instanci, kdy odvolací soud v rámci 

obligatorního přezkumného řízení podle kán. 1682 § 1 CIC nepotvrdí prvoinstanční 

rozsudek dekretem, ale z vlastní iniciativy postupuje v řádném řízení (per viam 

ordinariam) 

(2) Soudní vikář může v případech hodných zvláštního zřetele poskytnout jednotlivým 

poplatníkům na jejich písemnou žádost úlevu na poplatku. Tuto žádost je nutno doložit 

doporučením vlastního faráře žadatele a potvrzením příslušného orgánu státní správy 

o sociální potřebnosti žadatele. 

 

ČÁST  DRUHÁ 

O odměnách advokátů, procesních zástupců a o bezplatném právním zastoupení 

§ 10 

O odměnách advokátů a právních zástupců 

(1) Advokáti soudu, kteří nejsou členy advokátní komory podle zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, poskytují své kanonické právní služby za sjednanou odměnu. 

(2) Advokáti soudu, kteří jsou členy advokátní komory podle zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, jsou odměňováni podle ustanovení tohoto zákona. 

(3) Procesní zástupci (procuratores) poskytují své služby zásadně bezplatně, leda by je 

poskytovali na základě živnostenského oprávnění nebo byli členy advokátní komory 

podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Mají však právo na náhradu vynaložených 

nákladů. 

(4) Při bezplatném právním zastoupení poskytuje právní služby advokát placený soudem 

podle kán. 1490 CIC. Není-li takový advokát ustanoven, poskytuje bezplatnou právní 

službu advokát určený předsedou senátu. 

§ 11 

O bezplatném právním zastoupení 

(1) V trestních řízeních, v nichž si obžalovaný nezvolil advokáta, přidělí mu ho předseda 

senátu či samosoudce.  

(2) V jiných případech veřejného zájmu hodných zvláštního zřetele může předseda senátu 

přidělit straně advokáta k bezplatnému zastoupení.  

(3) Advokát je povinen z pověření předsedy senátu či samosoudce přijmout alespoň jedno 

bezplatné zastupování v jednom kalendářním roce, ať v řízení trestním či sporném. 
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ČÁST TŘETÍ 

O odměnách soudních znalců, tlumočníků a o svědečném 

§ 12 

O odměnách soudních znalců 

(1) Soudní znalci mají právo na odměnu (znalečné) ve výši stanovené v příloze č. 2 tohoto 

zákona. Tuto odměnu jim vyplácí soud, a to bez zbytečného odkladu po obdržení 

znaleckého posudku. 

(2) Ten, kdo navrhl vedení důkazu znaleckým posudkem, je povinen soudu částku 

znalečného předem zaplatit. Stejnou povinnost má poplatník v případech, kdy 

vypracování znaleckého posudku uloží soud z úřední povinnosti (kán. 1574 CIC) nebo 

dokonce z povinnosti uložené zákonem (kán. 1680). 

(3) Povinnost předem uhradit částku znalečného vzniká dnem obdržení soudní výzvy 

a částka je splatná do 14 dnů od obdržení této výzvy. Nebyla-li povinná částka 

zaplacena ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, řízení se přerušuje až do jejího 

zaplacení. 

(4) Způsob platby náhrady znalečného je stejný jako v případě soudních poplatků. 

§ 13 

O odměnách tlumočníků 

(1) Soud neposkytuje tlumočnické služby. Je-li potřeba přeložit akta řízení či jejich část do 

cizího jazyka, zařizuje pořízení překladu navrhovatel nebo odvolatel a použije při tom 

zásadně služeb osoby navržené nebo stanovené soudem. 

(2) Pokud procesní strana hodlá použít služeb vlastního tlumočníka, může tak učinit jen 

s předchozím přivolením soudu. 

(3) Výši odměny stanoví cenový předpis nebo dohoda objednatele s tlumočníkem. 

§ 14 

O svědečném 

Žádá-li svědek náhradu nutných nákladů spojených s podáním svědectví, uhradí mu je ta 

procesní strana, která jeho předvolání navrhla. 

 

ČÁST  ČTVRTÁ 

O nesení a náhradě soudních výloh 

§ 15 

(1) V manželských a trestních řízeních (popř. v jiných řízeních ve věcech veřejného zájmu) 

nese své soudní výlohy každá z procesních stran, není-li v tomto zákoně nebo 

v odůvodněných případech v rozsudku, popř. v jiném rozhodnutí ve věci samé (dále jen 

„rozsudek“) stanoveno jinak.  

(2) V majetkových sporech je neúspěšná strana povinna nahradit veškeré vynaložené soudní 

výlohy straně, která byla ve sporu úspěšná, není-li v rozsudku v odůvodněných případech 

stanoveno jinak. 

(3) Nelze však snížit náhradu soudních výloh procesní straně, která ve sporu podlehla 

a v rozsudku je při tom konstatováno, že se soudila lehkomyslně (temere litigavit). 

 

ČÁST  PÁTÁ 

O složení jistiny na úhradu soudních výloh 

§ 16 

(1) Uzná-li to předseda senátu či samosoudce za vhodné, může uložit procesním stranám nebo 
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některé z nich složení přiměřené jistiny na hrazení soudních výloh. 

(2) Jistina podle odst. 1 je složena v pokladně Arcibiskupství pražského a vyúčtována po 

skončení řízení před soudem. 

 

ČÁST  ŠESTÁ 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

§ 17 

Ustanovení přechodné 

Poplatky a částky znalečného podle sazebníku uvedeného v přílohách č. 1 a 2 tohoto zákona 

se vyměří u řízení zahájených v prvním nebo druhém stupni po účinnosti tohoto zákona. 

§ 18 

Ustanovení závěrečná 

(1) Zrušují se dosavadní sazby poplatků stanovené rozhodnutím České biskupské konference. 

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010 (novela dnem 1. 1. 2012). 

 

 

V Praze dne 13. 8. 2010 (novela dne 13. 12. 2011) 

čj. 3659/2010 (novela čj. 6601/2011) 

 

 

 

 Mons. Dominik Duka OP, 

 arcibiskup pražský, 

 moderátor Metropolitního církevního soudu 
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Příloha č. 1 k zákonu č. 1/2010 ve znění novely č. 1/2011 

 

 

SAZEBNÍK  SOUDNÍCH  POPLATKŮ 

 

 

 řádné řízení v I. instanci 3 000,- Kč + DPH 

 listinné řízení v I. instanci 2 500,- Kč + DPH 

 odvolací řízení 3 000,- Kč + DPH 

 řízení o neplatnosti svátosti svěcení 3 000,- Kč + DPH 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 1/2010 

 

 

SAZEBNÍK  ZNALEČNÉHO 

 

 

 za znalecký posudek 2 500,- Kč 

 za znaleckou relaci ex actis případu 1 500,- Kč 

 

Částky jsou uvedeny bez DPH 

 

 

 


