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OBECNÉ NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ SOUDU 

 Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje 

další náležitosti, musí být z podání patrno: 

 a) kterému soudu je určeno,  

 b) kdo je činí,  

 c) které věci se týká a co sleduje,  

 d) a musí být podepsáno a datováno. 

 Podání v listinné podobě je třeba předložit s 

potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby 

jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba 

  

 



ÚSTNÍ PODÁNÍ 

 Podání je možno učinit písemně. 

 Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li o 

návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít 

manželství, o určení a popření rodičovství, o určení, 

zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, 

o osvojení a řízení, které lze zahájit i bez návrhu, a 

návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních 

vydaných.  

 Za sepsání podání do protokolu se vybere soudní 

poplatek ve výši 1.000 Kč. 



SOUDNÍ POPLATKY 

 Zaplacení soudního poplatku je jednou z podmínek 

řízení, bez zaplacení je řízení zastaveno 

 Poplatky v různé výši, kterou určuje zákon o 

soudních poplatcích  

 Př.  - řízení o rozvod manželství – 2.000 Kč 

- jedná-li se o peněžité plnění do 20.000 Kč – 

1.000 Kč 

- jedná-li se o peněžité plnění nad 20.000 Kč – 5 

%   



OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ  

– ZE ZÁKONA 

 některá řízení jsou od soudních poplatků 

osvobozena přímo na základě zákona 

 Př.  - řízení péče o nezletilé 

 - řízení o osvojení 

 - řízení dědické v prvním stupni 

 - řízení o vzájemné vyživovací povinnosti 

rodičů a dětí 



OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ  

– NA ZÁKLADĚ NÁVRHU 

 Na návrh může předseda senátu přiznat 

účastníkovi zčásti osvobození od soudních 

poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a 

nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné 

uplatňování nebo bránění práva; přiznat 

účastníkovi osvobození od soudních poplatků 

zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť 

závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být 

odůvodněno. 



OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ  

– NA ZÁKLADĚ NÁVRHU 

 k návrhu je třeba předložit příslušný formulář a 

veškeré doklady o příjmových a majetkových 

poměrech účastníka (potvrzení zaměstnavatele, 

doklad o vyplácených dávkách apod.) 

 nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se 

osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost 



USTANOVENÍ ZÁSTUPCE 

 Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl 

soudem osvobozen od soudních poplatků, 

předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, 

jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. 

Tímto zástupcem může být např. pracovník soudní  

kanceláře.  

 Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka, ustanoví 

mu předseda senátu zástupce z řad advokátů. 



DALŠÍ MOŽNOST USTANOVENÍ ZÁSTUPCE – 

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA 

 Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení 

advokáta soudem podle jiných právních předpisů a 

ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb 

advokátem za standardních podmínek, má právo, 

aby mu Česká advokátní komora na základě jeho 

včasného návrhu advokáta určila. 

 Pokud žadatel žádá, aby mu byly právní služby 

určeným advokátem poskytnuty bezplatně nebo za 

sníženou odměnu, je povinen současně s podáním 

návrhu na určení advokáta Komorou prokázat, že 

jeho příjmové a majetkové poměry takové 

poskytnutí právních služeb odůvodňují. 

 Další informace: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680 


