
Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ

I .  Poplatky vybírané v  občanském soudním ř ízení

Položka 1

Z návrhu na zahájení řízení, pokud není stanovena zvláštní sazba
a) z ceny předmětu řízení 4 %

nejméně 200 Kčs
nejvýše 100 000 Kčs

b) nelze-li předmět řízení ocenit 500 Kčs
Poznámky

1. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek podle té sazby, jaká by se
použila, kdyby se tento návrh podal samostatně.

2. Z návrhu na zahájení řízení o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není,
poplatek se vybere podle písmene b) této položky.

3. Žádá-li odpůrce, aby soud rozhodl o vzájemné pohledávce i nad částku
uplatněnou návrhem, platí se poplatek z částky, která převyšuje cenu předmětu
řízení podle návrhu.

4. Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení a dovolacím řízení ve
věci samé. Podá-li odvolání nebo dovolání navrhovatel i odpůrce, platí každý
z nich poplatek podle ceny předmětu svého odvolání nebo dovolání.

5. Z odvolání nebo dovolání do rozsudku, kterým soud rozhodl jen o základu
předmětu řízení, se poplatek neplatí.

6. Pro určení ceny předmětu řízení při návrhu na vyloučení věci je rozhodnou cena
vylučované věci.

7. Podle stejné sazby se platí poplatek i u návrhů na vydání platebního rozkazu;
odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení
směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

8. Jde-li o návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů, platí se
poplatek podle písmene b).

9. Jde-li o odvolání proti rozhodnutí státního notářství, platí se poplatek podle
písmene b).

Položka 2
Z návrhu na zahájení řízení ve věcech obchodních, pokud není stanovena
zvláštní sazba

a) z ceny předmětu řízení 4 %
nejméně 500 Kčs
nejvýše 500 000 Kčs

b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs
P o z n á m k y
Poznámky uvedené u položky 1 platí obdobně i pro tuto položku.

Položka 3
V řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních
orgánů 500 Kčs

Položka 4
Za vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z předmětu řízení 2 %

nejméně 200 Kčs
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Položka 5
Z návrhu na zahájení řízení

a) o rozvod manželství 600 Kčs
b) o neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není 500 Kčs
c) o určení výživného mezi manžely a příspěvku na výživu rozvedeného manžela,

ve věcech výživy mezi rodiči a zletilými dětmi a vyživovací povinnosti mezi
ostatními příbuznými 2 % z ceny předmětu 

řízení
nejméně 200 Kčs

d) o určení otcovství včetně popření otcovství 300 Kčs

P o z n á m k a
Poznámky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.
Směřuje-li odvolání nebo dovolání pouze proti výroku o úpravě poměrů dětí pro
dobu po rozvodu nebo pouze proti výroku o výchově a výživě nezletilého dítěte,
poplatek se neplatí.

Položka 6
Z návrhu na zahájení řízení

a) na ochranu osobnosti
 — bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy 1 000 Kčs

 — s návrhem na náhradu nemajetkové újmy 4 000 Kčs
b) ve věcech podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních

prostředcích 1 000 Kčs

P o z n á m k a
Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.

Položka 7
Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) z hodnoty předmětu smíru 2 %

nejméně 200 Kčs
nejvýše 20 000 Kčs

b) nelze-li předmět smíru penězi ocenit 300 Kčs

P o z n á m k y
1. Z návrhu na smírčí řízení se poplatek neplatí.
2. Smírem se rozumí smír schválený soudem podle § 67 a násl. občanského

soudního řádu.
Položka 8
Z návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru 500 Kčs
P o z n á m k y

1. Poplatek podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.

2. Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí.
3. Smírem se rozumí i smír podle § 99 občanského soudního řádu.

Položka 9
Z návrhu na obnovu řízení 500 Kčs
Poznámky

1. Poznámky k položce 8 pod č. 1 a 2 platí i pro tuto položku.
2. Jestliže se v původním řízení nekonalo odvolací řízení nebo dovolací řízení

a v obnoveném řízení se podá odvolání či dovolání ve věci samé, platí se
z takového odvolání nebo dovolání poplatek podle příslušné položky.
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Položka 10

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí podle § 260 občanského
soudního řádu (kromě pomoci před vymáháním výživného pro nezletilé děti) 100 Kčs

Položka 11

Z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí
a) z vymáhaného nároku 2 %

nejméně 100 Kčs
nejvýše 50 000 Kčs

b) nelze-li vymáhaný nárok penězi ocenit 250 Kčs

Poznámky

1. Spojí-li se v návrhu na základě téhož vykonatelného rozhodnutí výkon
rozhodnutí několika způsoby, zaplatí se součet příslušných poplatků snížený
o jednu čtvrtinu.

2. Z návrhu na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož
vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí tři čtvrtiny
příslušných poplatků.

3. Návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí nebo na jejich odklad a odvolání nebo
dovolání ve věci výkonu rozhodnutí poplatku nepodléhají.

P o z n á m k a  k  p o l o ž k á m  1 ,  4 ,  5 ,  9  a  1 1

Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, obnovy řízení nebo dovolání,
neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu
prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání
zaplatil.

P o z n á m k a  k  p o l o ž k á m  1 ,  7  a  1 1

Pevný poplatek podle sazby uvedené pod písmenem b) položek se platí též,
jestliže se řízení týká užívání či vyklizení bytu nebo jiné místnosti.

Položka 12

Za zápisy do obchodního rejstříku
a) z návrhu na první zápis a výmaz právnické osoby 3 000 Kčs
b) z návrhu na první zápis a výmaz fyzické osoby 1 000 Kčs
c) z návrhu na změny a doplnění zápisu v obchodním rejstříku, pokud není dále

stanoveno jinak 500 Kčs
d) z návrhu na zápis nebo výmaz osob oprávněných jednat za fyzickou nebo

právnickou osobu a za ni podepisovat, včetně prokuristů a likvidátorů, za
každou osobu 200 Kčs

e) z návrhu na zápis změny bydliště osob uvedených pod písmenem d) 100 Kčs
f) z návrhu na svolání zasedání valného shromáždění akciové společnosti

rejstříkovým soudem 1 000 Kčs
g) za jiné úkony obchodního rejstříku, pokud nejsou obsaženy v dalších položkách

sazebníku 100 Kčs

P o z n á m k y

1. Jestliže je v jednom návrhu na zápis do obchodního rejstříku zahrnuto více
návrhů, zpoplatňuje se návrh tak, že se příslušné položky sčítají.

2. Vzal-li navrhovatel návrh na zápis do obchodního rejstříku zpět před jeho
provedením, poplatek se vrátí.

Položka 13
Z návrhu na zahájení řízení

a) z právních vztahů upravených zákonem o ochraně hospodářské soutěže 3 000 Kčs
b) z práv k obchodnímu jménu, ochranným známkám a označení původu 3 000 Kčs
c) o neplatnost rozhodčích smluv a o zrušení nálezů vydaných rozhodci na základě

rozhodčí smlouvy 3 000 Kčs
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Položka 14

a) Za konkursní řízení 1 % zpeněžené částky
z podstaty
nejvýše 50 000 Kčs

b) za konkursní řízení, které bylo ukončeno nuceným vyrovnáním 0,5 % z částky použité
k uspokojení věřitelů
nejvýše 20 000 Kčs

c) za vyrovnací řízení 0,25 % z částky použité
k uspokojení věřitelů
nejvýše 10 000 Kčs

P o z n á m k a

Žaloby, které souvisí s konkursním řízením, např. podle § 15 odst. 1, § 19 odst.
2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
se zpoplatňují jako návrhy na zahájení řízení, u nichž nelze předmět řízení ocenit
penězi, tj. podle položky I/2b) sazebníku.

Položka 15

Z prvého dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním
styku o provedení úkonu soudem nebo z prvého návrhu na předběžné opatření
v tomto řízení

a) z hodnoty předmětu řízení 2 %
nejméně 200 Kčs

b) nelze-li předmět řízení penězi ocenit 1 000 Kčs

P o z n á m k y

1. Z druhého a dalšího dožádání nebo návrhu se poplatky neplatí.
2. Spojí-li se dožádání o provedení úkonu soudem s návrhem na předběžné

opatření, platí se poplatek jen jednou.

Položka 16

Za sepsání směnečného nebo šekového protestu 500 Kčs

Položka 17

Za vyhotovení opisu protestní listiny nebo za vyhotovení výpisu z knihy protestů 100 Kčs

Položka 18

Za sepsání návrhu na zahájení řízení nebo za sepsání odvolání proti rozhodnutí
do protokolu, příp. též sepsání dovolání do protokolu

a) ve věcech majetkových nároků, ocenitelných penězi při ceně předmětů řízení
do 1 000 Kčs 200 Kčs
přes 1 000 Kčs do 5 000 Kčs 300 Kčs
přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs 400 Kčs
přes 10 000 Kčs 400 Kčs a 10 Kčs

z každých dalších 
započatých 1 000 Kčs

nad 200 000 Kčs 2 300 Kčs a 10 Kčs
z každých dalších 
započatých 10 000 Kčs 

b) ve věcech rozvodu nebo neplatnosti manželství nebo zjištění, zda tu manželství
je či není 300 Kčs

c) ve věcech uznání rozhodnutí orgánů cizího státu v manželských věcech 300 Kčs
d) ve věcech ochrany osobnosti 300 Kčs
e) ve věcech nájmů bytů, jiných místností a pozemků 300 Kčs
f) ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů 2 000 Kčs
g) v jiných penězi neocenitelných věcech 500 Kčs
h) ve věcech výkonu rozhodnutí jedna polovina sazby

z písmene a)
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P o z n á m k a

Poplatek se vybere po sepsání protokolu.

Položka 19

Za vyhotovení opisu nebo výpisu z listin, protokolů a jiných soudních spisů
a za vyhotovení stejnopisu podání a jejich příloh, k jejichž předložení byl
účastník marně vyzván, za každou započatou stranu prvopisu 20 Kčs

P o z n á m k a

Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu vyhotovený průklepem bez
záhlaví a bez ověření.

Položka 20

Za vyhotovení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze spisů, za výpis,
osvědčení, opis z obchodního rejstříku, za každou započatou stranu prvopisu 20 Kčs

Položka 21

Za ověření podpisu jedné osoby na téže listině 20 Kčs

Položka 22

Za ověření opisu nebo kopie listiny, za každou započatou stranu listiny, jejíž
opis nebo kopie se ověřuje
— v českém a slovenském jazyce 20 Kčs
— cizojazyčné listiny 50 Kčs

P o z n á m k y

1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba k vyměření notářských
poplatků nebo pro účely evidence nemovitostí. Na těchto opisech musí však být
vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.

2. Českoslovenští občané maïarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské)
národnosti platí za ověření opisu nebo kopie listiny sepsané v jazyce své
národnosti poplatek ve stejné výši, ve které se platí za ověření opisu nebo kopie
listiny v českém nebo slovenském jazyce, pokud k ověření dojde v oblasti
obývané příslušnou národností.

3. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím
jazyce.

Položka 23

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich nahlédl žadatel 50 Kčs

P o z n á m k a

Poplatek se vybere, i když žadatelem je účastník, který zaplatil poplatek
z návrhu na zahájení řízení.

Položka 24

Z návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti 100 Kčs

P o z n á m k a

Poznámka uvedená u položky 23 platí zde obdobně.

I I .  Pop l a tky  za  úkony  sp rávy  soudů

Položka 25

Za vyhotovení dalšího stejnopisu správního rozhodnutí vydaného soudem nebo
za vydání opisu nebo výpisu ze správních záznamů, protokolů a správních spisů
vedených soudem a za oznámení jména znalce nebo tlumočníka ze seznamu 20 Kčs
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