Platné znění s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění

ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ
Osvobození od poplatku
§ 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,
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) přiznání statusu veřejné prospěšnosti,
i) volebních,
j) kompetenčních žalob,
k) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové
organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich
pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do
veřejného rejstříku nebo jeho změny,
l) výmazu osoby z veřejného rejstříku,
m) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,
n) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným
rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným
úředním postupem.
(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 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 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 práva3) 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 předpisů4), je-li v
těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,
k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a),
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) právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech veřejného rejstříku,
u) 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,
d) o žalobě pro zmatečnost,
e) před dovolacím soudem,
f) o kasační stížnosti,
g) o výkon rozhodnutí,
h) exekuční.
(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem a řízení před
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dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení2a).
(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i
na poplatky za úkony. Osvobození podle odstavce 1 písm. g), k) a l) a osvobození podle
odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku
provedený notářem. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci 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, jde-li o
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 výmazu osoby z veřejného rejstříku,
c) 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.
Položka 29
1. Za vydání osvědčení či potvrzení podle právních předpisů Evropské unie

300 Kč

2. Za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení8) 500 Kč
8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu
rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.

ZÁKON Č. 292/2013 SB., O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH, VE ZNĚNÍ
ZÁKONA Č. 87/2015 SB.
§ 109
Odměna ve zvláštních případech
(1) Byla-li nařízena likvidace pozůstalosti, hradí se odměna a náhrady hotových
výdajů a za daň z přidané hodnoty z majetku likvidační podstaty podle rozhodnutí, kterým se
řízení při likvidaci pozůstalosti v prvním stupni končí. Stát ručí za uspokojení práva notáře na
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odměnu a náhrady.
(2) Vydává-li soud evropské dědické osvědčení notářem jako soudním
komisařem, odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty je
notáři povinen zaplatit žadatel.
Oddíl 3
Vydání úschovy
§ 286
Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku
Byly-li závěra pozůstalosti nebo zajištění majetku patřícího do likvidační podstaty
zrušeny ještě před skončením řízení o pozůstalosti, soudní komisař vydá uschované peníze,
cenné papíry nebo jiné hmotné movité věci složiteli.
§ 287
Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti
(1) Soudní komisař nebo, nebyl-li v době vydání úschovy žádný notář pověřen, aby
jako soudní komisař provedl úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti, soud vydají
po skončení řízení o pozůstalosti úschovu tomu, komu podle pravomocných rozhodnutí soudu
patří.
(2) Není-li známa nebo je-li neznámého pobytu osoba, které mají být věci vydány
podle odstavce 1, uloží se tyto věci vždy u soudu a postupuje se ohledně nich podle
ustanovení o řízení o úschovách; totéž platí, bylo-li převzetí věci odmítnuto.
§ 288
Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti
(1) Byla-li pravomocně nařízena likvidace pozůstalosti a není-li stanoveno jinak,
vydají se uschované peníze do likvidační podstaty a ostatní hmotné movité věci, které patří do
likvidační podstaty, likvidačnímu správci.
(2) V případě, že uschované peníze, cenné papíry a jiné hmotné movité věci byly po
nařízení likvidace pozůstalosti pravomocným rozhodnutím soudu vyloučeny z likvidační
podstaty nebo vyňaty ze seznamu majetku likvidační podstaty (§ 223), budou vydány tomu,
na jehož návrh byly z likvidační podstaty vyloučeny, jinak budou vydány složiteli.
(3) Vydání podle odstavců 1 a 2 provede soudní komisař nebo, nebyl-li v době vydání
úschovy žádný notář pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony soudu prvního stupně v
řízení o pozůstalosti, soud.
Díl 6
Evropské dědické osvědčení
§ 288a
4

(1) Evropské dědické osvědčení vydá za podmínek stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie4) usnesením soud místně příslušný pro řízení o
pozůstalosti na žádost žadatele k prokázání jeho statusu nebo k vykonání práv či
pravomocí. Do skončení řízení o pozůstalosti evropské dědické osvědčení vydá jménem
tohoto soudu notář jako soudní komisař.
(2) Účastníky řízení o vydání evropského dědického osvědčení jsou vedle žadatele
ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici nebo odkazovníky,
správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, jejichž účast vyšla najevo nejpozději do
doby vydání evropského dědického osvědčení.
(3) Přílohou usnesení, kterým se vydává evropské dědické osvědčení, je formulář
stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie5).
(4) Nejsou-li splněny podmínky pro vydání evropského dědického osvědčení, soud
nebo notář jako soudní komisař rozhodne usnesením, že se osvědčení nevydá.
(5) Po právní moci rozhodnutí o dědictví opraví, změní nebo zruší či pozastaví
účinky evropského dědického osvědčení za podmínek stanovených přímo použitelným
předpisem Evropské unie4) na žádost kterékoliv osoby, která prokáže oprávněný zájem,
nebo z vlastního podnětu soud, jinak tento úkon soudu provede notář jako soudní
komisař.
(6) O odvolání proti usnesení o evropském dědickém osvědčení rozhoduje krajský
soud.
4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu
rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.
5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu
veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.

Díl 7
Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo státních zaměstnanců, voleb zástupců
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při výkonu státní služby a voleb
členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti
§ 349
Místní příslušnost
(1) Pro řízení je příslušný obecný soud zaměstnavatele.
(2) Pro řízení ve věcech voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské
družstevní společnosti je příslušný obecný soud evropské družstevní společnosti, popřípadě
soud, v jehož obvodu bude mít evropská družstevní společnost sídlo.
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Oddíl 3
Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného
§ 511
Místní příslušnost
K nařízení a provedení výkonu rozhodnutí a k činnosti soudu před nařízením výkonu
rozhodnutí, jde-li o výkon rozhodnutí pro vymožení výživného nezletilého dítěte, je příslušný
obecný soud nezletilého. Ustanovení o přenesení příslušnosti se použijí obdobně.
§ 512
Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Jde-li o věci se vztahem k cizině, může být v řízení o výkon rozhodnutí ukládajícího
povinnost k placení výživného zmocněncem účastníka Úřad pro mezinárodněprávní ochranu
dětí.
§ 513
Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
Jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé dítě, poskytne soud na žádost účastníka
pomoc při zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá povinnost. Soud přitom
postupuje v součinnosti s jinými orgány veřejné moci.
Oddíl 4
Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření
§513a
(1) Výkon ochranného opatření uznaného a vykonatelného v České republice
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6) provede obecný soud navrhovatele,
jinak soud, v jehož obvodu se nachází místo, kde má být poskytnuta ochrana.
(2) K úpravě skutkových prvků ochranného opatření, které nařídil orgán jiného
členského státu Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6), je
příslušný obecný soud navrhovatele, jinak soud, v jehož obvodu se nachází místo, kde
má být poskytnuta ochrana. O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání.
(3) K vydání, opravě nebo zrušení osvědčení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie6) je příslušný soud, který ochranné opatření dle přímo použitelného
předpisu Evropské unie vydal. Nevydá-li soud osvědčení, rozhodne o tom usnesením.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných
opatření v občanských věcech.
6)

ZÁKON Č. 91/2012 SB., O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM
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HLAVA VIII
DĚDICKÉ PRÁVO
§ 73a
Základní ustanovení
Ustanovení této hlavy se nepoužijí na otázky, které spadají do rozsahu působnosti
přímo použitelného předpisu Evropské unie9).
Pravomoc
§ 74
(1) Pravomoc českých soudů k projednání dědictví je dána, měl-li zůstavitel v době
své smrti obvyklý pobyt v České republice.
(2) Jde-li o nemovitou věc, která je na území České republiky, je pravomoc českých
soudů k projednání dědictví dána výlučně.
(3) Neměl-li zůstavitel v době své smrti obvyklý pobyt v České republice, český soud
projedná dědictví, které je v České republice, tehdy, jestliže stát, jehož orgán je pravomocný k
projednání takového dědictví, ani nevydává dědictví zůstavitelů s obvyklým pobytem v České
republice k projednání českým soudům, ani nepřiznává jejich rozhodnutím právní účinky,
anebo odmítne-li cizí stát zabývat se dědictvím, nebo se nevyjádří. Českým soudům přísluší
vždy rozhodovat o dědictví, které na území České republiky zanechal státní občan České
republiky, který měl obvyklý pobyt v cizině, jestliže o to požádá i jen některý z dědiců, který
má obvyklý pobyt v České republice.
(4) V případech neuvedených v odstavcích 1 až 3 se český soud omezí na potřebná
opatření k zajištění majetku po zůstaviteli.
(5) V případech podle odstavce 4 soud vydá účastníkům na jejich žádost potvrzení o
tom, že projednání dědictví nenáleží do pravomoci českých soudů; před jeho vydáním, je-li to
důvodné, provede předběžné šetření. Má-li být vydán majetek do ciziny, vyrozumí o tom
tuzemské dědice a věřitele oznámením, které vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce soudu;
známým účastníkům se toto oznámení doručí.
(6) Ustanovení odstavců 4 a 5 se nepoužije, má-li být majetek nepatrné hodnoty vydán
vypraviteli pohřbu nebo určité osobě ve shodě s rozhodným právem.
9)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a
výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení
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