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V. 

 

P l a t n é  z n ě n í  p ř í s l u š n ý c h  č á s t í  z á k o n a  o  s o u d n í c h  

p o p l a t c í c h  s  v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  z m ě n  

 

§ 11 

 

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech 

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,  

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 

sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory v nezaměstnanosti, podpory 

při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče,  

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,  

d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,  

e) pozůstalostních v prvním stupni řízení,  

f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte 

k jeho osvojení,  

g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící 

úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,  

h) volebních,  

i) kompetenčních žalob,  

j) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové 

organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů, nadaci, 

nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho 

změny,  

k) výmazu osoby, závodu, odštěpného závodu, organizační jednotky nebo svěřenského 

fondu z veřejného rejstříku,. 

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku, 

m) zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny. 

(2) Od poplatku se osvobozují  

a) Česká republika a státní fondy,  

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na 

ně přenesen, 

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou 

vyživovací povinnost rodičů a dětí,  

d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy 

způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na 

zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení,  
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e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci z 

povolání,  

f) neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 

a porodem, 

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o určení otcovství 

po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné a navrhovatele v řízení o popření 

rodičovství,  

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 

povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle 

mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné 

úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním 

vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných 

rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění 

cizince ze zajištění,  

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, je-li v 

těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,  

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích,  

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,  

m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost, 

n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se 

týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto 

majetku,  

o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení,  

p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí,  

q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým 

nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, 

r) poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na 

náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku,  

s) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu 

rozhodnutí prezidenta republiky,  

t) odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a 

mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu 

jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku. 

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na 

řízení  

a) o návrhu na nařízení předběžného opatření,  

b) před odvolacím soudem,  

c) o povolení obnovy, 
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d) o žalobě pro zmatečnost,  

e) o kasační stížnosti,  

f) o výkon rozhodnutí,  

g) exekuční. 

(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem, jde-li o řízení o výkon 

rozhodnutí a o exekuční řízení. 

(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na 

poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci svéprávnosti, 

podpůrných opatření, péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném 

pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání 

výživného pro nezletilé děti. 

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku 

zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v 

položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní živelní 

pohromy na území České republiky. 

(7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do 

veřejného rejstříku provedený notářem. 

(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se 

osvobozuje 

a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž 

úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 

b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné 

společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny, 

c) zápis výmazu osoby nebo svěřenského fondu z veřejného rejstříku, 

d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu 

o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které 

obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o 

obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v 

penězích. 

(9) Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném 

majiteli do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, jde-li o 

a) zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního 

rejstříku, nebo jeho změny, 

b) zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo jeho změny, nebo 

c) zápis údajů podle § 118f písm. d) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob nebo jeho změny. 

(10) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na 

řízení před dovolacím soudem. 
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Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. 

 

Sazebník poplatků 

 

Poplatky za řízení 

 

Položka 1 

 

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění   

a) do částky 20 000 Kč 1 000 2 000 Kč 

b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč 5 % z této částky 2 000 Kč 

 a 5 % z částky 

 přesahující 20 000 Kč 

c) v částce vyšší než 40 000 000 Kč  2 000 000 2 001 000 Kč a 

1 % z částky přesahující 

 40 000 000 Kč; částka 

 nad 250 000 000 Kč 

 se nezapočítává 

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh 

podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k 

započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění 

uplatněné navrhovatelem.   

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, 

vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy 

to platí obdobně.  

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere 

se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně 

se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.  

 

Položka 2 

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

plnění  

a) do částky 10 000 Kč včetně                                         400 Kč  

b) v částce vyšší než 10 000 

do 20 000 Kč včetně                                               800 Kč  

c) v částce vyšší než 20 000 Kč                                         4 % z této částky  

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 

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek 

do výše položky 1.  

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


5 

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán 

prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.  

 

Položka 4 

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité 

plnění  

a) za každou nemovitou věc 5 000 Kč 

b) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační 

složku 

15 000 Kč 

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak 2 000 4 000 Kč 

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh 

podáván samostatně.  

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-

li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene 

a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho 

organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku, 

nebo z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky se vybere poplatek 

podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o 

prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 

1 písmene c).  

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle 

bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. 

Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, 

to platí obdobně.  

5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve 

kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování 

likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).  

6. Za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo o určení, zda tu manželství je či 

není, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh 

na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh 

na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu 

nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).  

  

Položka 5 

Za návrh na nařízení předběžného opatření 1 000 1 500 Kč 

 

Položka 6 

1. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného 

jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví 

2 000 4 000 Kč 

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a 

o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem 
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vypořádání. 

 

Položka 10 

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských 

věcech a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství 

2 000 4 000 Kč 

 

  

Položka 11 

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 změny nebo doplnění zápisu                                      2 000 Kč 

d) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace 

   učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného rejstříku      1 000 Kč 

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 nebo svěřenského fondu do 

veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti 

6 000 Kč

c) za změny nebo doplnění zápisu 2 000 Kč 

d) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní 

korporace učiněný před zápisem obchodní korporace do 

veřejného rejstříku 

1 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmene c) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet 

měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou podle bodu 1 

písmene c) se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se 

právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou 

skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou 

skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.  

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku 

zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.  

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku 

zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.  

 

Položka 14 

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu 

úschovy  

a) peníze do 25 000 Kč včetně 250 375 Kč 

b) peníze v částce vyšší než 25 000 Kč 1 % 1,5 % z této částky 



7 

c) za každou movitou věc 750 1 000 Kč 

d) za každý cenný papír 150 200 Kč 

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou 

jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této 

položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená 

jmenovitá hodnota jiného cenného papíru. 

 

Položka 16 

Za žalobu na obnovu řízení 5 000 10 000 Kč 

 

Položka 17a 

Za návrh na zrušení rozhodčího nálezu 3 000 6 000 Kč 

 

Položka 18 

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem 

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně 1 000 3 000 Kč 

b) v ostatních případech 3 000 6 000 Kč 

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví  

a) proti rozhodnutí správního orgánu 3 000 6 000 Kč 

b) na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov)  

politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky  

a na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části             5 000 Kč 

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

d) v ostatních případech 2 000 6 000 Kč 

  

Položka 19 

Za kasační stížnost 5 000 10 000 Kč 

 

Položka 20 

Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví 1 000 1 500 Kč 

 

Položka 22 

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení  

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,  

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.  

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě 

nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.  
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3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného 

opatření se vybere poplatek podle položky 5.  

4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno 

jen o základu předmětu řízení, se neplatí.  

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho 

zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.  

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere 

poplatek podle položky 8.  

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve 

smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve 

sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.  

8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovité věci, 

o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek 

podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení 

vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o 

obchodní závod nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení obchodního závodu nebo jeho 

organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti 

rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o 

jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).  

9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité 

částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo 

šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.  

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o rozvod manželství se vybere 

poplatek podle položky 4a písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o 

vypořádání společného jmění manželů a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se 

vybere poplatek podle položky 6.  

11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v pozůstalostní věci, v 

insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě 

proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu 

veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).  

12. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku 

proti usnesení o předražku  

a) do částky 250 000 Kč 5 000 Kč 

b) v částce vyšší než 250 000 Kč 2 % z této částky 

 nejvýše 100 000 Kč 

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. 14. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se 

poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.  

15. 15. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen 

procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se 

zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu 
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o nákladech řízení.  

 


