SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ

 Poznámky k sazebníku:

 1. Poplatky za řízení podle příslušných položek sazebníku se vybírají za řízení v prvním stupni, ale i za odvolání a za dovolání.

 2. Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, dovolání, nebo povolení obnovy řízení, neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání zaplatil; jde o položky 1, 6, 8, 9 a 18 sazebníku.

 Položka 1

 Návrh na zahájení občanského soudního řízení

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

 b) nelze-li předmět řízení ocenit Kč 1000;

Poznámky:

 1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

 2. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li v dalších položkách sazebníku stanoveno jinak.

 3. Poplatek za odvolání nebo dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o předmětu řízení, se neplatí.

 4. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

 5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

 Položka 2

 Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti Kč 300,-

 Položka 3

 Návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve
 věcech zjištění nebo popření otcovství Kč 500,-

 Položka 4

 Návrh na zahájení řízení

 a) na ochranu osobnosti
- bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy             Kč 1000,-
- s návrhem na náhradu nemajetkové újmy              Kč 4000,-

 b) ve věcech podle zákona o periodickém tisku a
ostatních informačních prostředcích                  Kč 2000,-

 Položka 5

 a) Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení
 - z ceny předmětu smíru 2 %
 nejméně Kč 300,-
 nejvýše Kč 20000,-

 - nelze-li předmět smíru ocenit Kč 500,-

 b) Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru Kč 500,-

Poznámky:

 1. Návrh na smírčí řízení poplatku nepodléhá.

 2. Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí, bylo-li na návrh zrušeno usnesení o schválení smíru.

 Položka 6

 Návrh na povolení obnovy řízení Kč 500,-

Poznámka:

 Jestliže se v původním řízení nekonalo řízení odvolací nebo dovolací a v obnoveném řízení je podáváno odvolání či dovolání, platí se za odvolání nebo dovolání poplatek podle příslušné položky sazebníku. Za řízení ve věci samé se poplatek neplatí.

 Položka 7

 Návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů Kč 500,-

 Položka 8

 a) Za vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví
 manželů, z ceny předmětu řízení 3 %
 nejméně Kč 1000,-
 nejvýše Kč 200 000,-

 b) Za odvolání proti rozhodnutí o vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů               Kč 1000,-

 c) Za dovolání proti rozhodnutí o vypořádání
 bezpodílového spoluvlastnictví manželů Kč 500,-

 Položka 9

 a) Návrh na rozvod manželství Kč 600,-
 b) Návrh na řízení o neplatnost manželství, návrh
 na určení, zda tu manželství je či není Kč 500,-
 c) Návrh na určení nebo popření otcovství Kč 1000,-

Poznámka:

 Za odvolání nebo dovolání jen proti výroku o úpravě poměrů manželů k nezletilým dětem z jejich manželství pro dobu po rozvodu, popřípadě proti výroku o výchově a výživě nezletilého dítěte ( § 113 o. s. ř.) se poplatek nevybere.

 Položka 10

 Návrh na určení výživného 1 % z navrhované
 částky
 nejméně Kč 300,-
 nejvíce Kč 10 000,-

 Položka 11

 Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí Kč 200,-

Poznámka:

 Poplatek podle této položky se nevybere, poskytuje-li soud pomoc před vymáháním výživného pro nezletilé děti.

 Položka 12

 Návrh na zahájení řízení ve věcech obchodních

 a) z ceny předmětu řízení 4 %
 nejméně Kč 500,-
 nejvýše Kč 1 mil.

 b) nelze-li předmět řízení ocenit Kč 5000,-

Poznámky:

 1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

 2. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

 3. Poplatek za odvolání nebo za dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 4. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li předmět řízení ve věcech obchodních stanoven dále.

 5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

 Položka 13

 a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
 - zapisuje-li se vklad společníka nebo jmění 0,5 %
 nejméně Kč 3000,-
 nejvýše Kč 20 000,-
- nezapisuje-li se vklad nebo jmění                  Kč 3000,-

 b) Návrh na výmaz z obchodního rejstříku Kč 1000,-

 c) Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku Kč 500,-

 d) Návrh na doplnění zápisu v obchodním rejstříku Kč 500,-

Poznámky:

 1. Základem procentního poplatku podle písmene a) této položky je

  - součet zapisovaných vkladů jednotlivých společníků pro komanditní společnosti,
  - zapisovaná částka základního jmění pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a pro družstva,
  - zapisovaná částka kmenového jmění pro státní podnik.

 2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybere za každou skutečnost, která se mění v zápise v obchodním rejstříku, s výjimkou uvedenou v poznámce 3.

 3. Za změnu zápisu výše jmění nebo vkladů se vybere poplatek podle písmene a) této položky.

 4. Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za doplnění každé skutečnosti do zápisu v obchodním rejstříku.

 Položka 14

 Návrh na zahájení řízení ve věcech

 a) ochrany hospodářské soutěže nebo nekalé soutěže Kč 5000,-

 b) práv k obchodnímu jménu, práv k ochranné známce
nebo práv k označení původu                          Kč 5000,-

 c) neplatnosti rozhodčích smluv nebo zrušení nálezů
vydaných rozhodci na základě rozhodčí smlouvy        Kč 5000,-

 Položka 15

 a) Za konkurzní řízení 1 % zpeněžené
 částky z podstaty
 nejméně Kč 1000,-
 nejvýše Kč 500 000,-

 b) Za konkurzní řízení ukončené nuceným vyrovnáním 0,5 % z částky
 použité
 k uspokojení
 věřitelů
 nejméně Kč 1000,-
 nejvýše Kč 200 000,-


 c) Za vyrovnací řízení 0,25 % z částky
 použité
 k uspokojení
 věřitelů
 nejméně Kč 500,-
 nejvýše Kč 100 000,-

Poznámka:

 Návrhy na zahájení řízení, která s konkurzním řízením souvisejí a nejsou uvedena v této položce, se zpoplatňují podle položky 12 sazebníku. Jde např. o řízení podle  § 15 odst. 1,  § 19 odst. 2,  § 23 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Položka 16

 Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v obchodním styku o provedení úkonu soudem nebo za návrh na předběžné opatření v tomto řízení

 a) z ceny předmětu řízení 2 %
 nejméně Kč 500,-
 nejvýše Kč 20 000;

 b) nelze-li předmět řízení ocenit Kč 2000,-

Poznámka:

 Za návrh na předběžné opatření v tomto řízení se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

 Položka 17

 Za žalobu nebo opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu
 veřejné správy Kč 1000,-

 Položka 18

1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a) z ceny vymáhaného nároku 2 % nejméně Kč 300,- nejvýše Kč 50 000,-

 b) nelze-li vymáhaný nárok ocenit Kč 500,-

Poznámky:

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

 2. Za návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí nebo za jeho odklad a za odvolání nebo dovolání ve věci výkonu rozhodnutí se poplatek nevybere.

 Položka 19

 Za sepsání návrhu na zahájení řízení do protokolu nebo za sepsání odvolání (protestu) proti rozhodnutí do protokolu

 a) z ceny předmětu řízení 1 %
 nejméně Kč 500,-
 nejvýše Kč 5000,-

 b) nelze-li předmět řízení ocenit Kč 500;

 Položka 20

 Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech
 známých ze soudních spisů Kč 100,-

Poznámka:

 Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 Položka 21

 Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie listin, protokolů, příloh, záznamu, rejstříku, evidencí, knih a jiných částí spisu vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich

 a) v jazyce českém nebo slovenském
 - bez ověření za každou i započatou stránku Kč 50,-
 - s ověřením za každou i započatou stránku Kč 70,-

 b) v cizím jazyce
 - bez ověření za každou i započatou stránku Kč 60,-
 - s ověřením za každou i započatou stránku Kč 100,-

Poznámky:

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

 2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích se sníží poplatek o 50 %.

 3. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzýván.

 4. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 5. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li uplatněno osvobození od poplatku podle  § 11 zákona.

 Položka 22

 Za ověření listiny
 - v českém nebo slovenském jazyce Kč 20,-

 - v cizím jazyce Kč 50,-

Poznámky:

 1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

 2. Listina v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

 3. Za ověření listiny v cizím jazyce, který je pro osoby s povoleným trvalým pobytem na území České republiky mateřským jazykem, se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

 Položka 23

 Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu
 za každý podpis Kč 30,-

 Položka 24

 Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich
 žadatel nahlédl Kč 100,-

Poznámka:

 Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za zahájené řízení.

 Položka 25

 Návrh na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem
 splnění závazku, z ceny věcí 1 %
 nejméně Kč 200,-
 nejvýše Kč 3000,-

 Položka 26

 Návrh na umoření listiny Kč 350,-

 Položka 27

 a) Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem
 včetně zapsání do seznamu soudních znalců a
 tlumočníků Kč 300,-

 b) Za rozšíření jmenování o každý další obor
 nebo jazyk Kč 100,-

 c) Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců
 a tlumočníků Kč 50,-

 Položka 28

 Za sepsání věcí soudním vykonavatelem Kč 500,-"


