Náklady vymáhání a sporu
A. Soudní poplatky
Soudní poplatky, které je povinen platit žalobce a které mu žalovaný dlužník
v případě úspěšnosti žaloby musí nahradit, jsou stanoveny zákonem č. 549/1991 Sb.,
který byl mnohokrát novelizován.
Ve sporech o zaplacení dlužných částek lze v principu uvést, že poplatek činí při
výši žalované částky:
a) do 15 000 včetně
b) Vyšší než 15 000 Kč

600 Kč
4% ze žalované částky

Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu ve stejných věcech jsou
poplatky poloviční, tedy 300,- Kč resp. 2%.

B. Náklady na advokáta při zastoupení v soudním sporu
V soudních sporech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo
jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny advokáta, kterou je samozřejmě
povinen v případě úspěchu platit žalovaný dlužník při výši žalované částky:
do 1 000 Kč
přes 1 000 Kč do 5 000 Kč
přes 5 000 Kč do 10 000 Kč
přes 10 000 Kč do 200 000 Kč
přes 200 000 do 10 mil. Kč
přes 10 mil. Kč

4 500 Kč
6 000 Kč
9 000 Kč
9 000 Kč + 17% z částky nad 10 000 Kč
41 300 Kč + 2% z částky nad 200 000 Kč
237 300 Kč + 0,15% z částky nad 10 mil. Kč

(částky jsou bez 20% DPH, o DPH se tedy navyšují)

Vedle shora uvedené částky pak má advokát právo na náhradu cestovních výdajů
a jiných hotových výloh.

C. Výkon rozhodnutí, exekuce

Dluh, nárok na jehož zaplacení byl pravomocně přiznán soudem (či jiným
orgánem), lze vymáhat buď cestou soudního výkonu rozhodnutí či exekučně.
Také tyto náklady pak je principielně povinen nahradit věřiteli dlužník.
Při výkonu rozhodnutí se předem vybírá soudní poplatek v sazbě 2% z vymáhaného
dluhu, maximálně ale 50 tis. Kč.
Při exekuci se odměna exekutora řídí vyhláškou č. 330/2001 Sb. v platném znění.
Jde-li nám o exekuci peněžitého plnění, pak odměna za provedení exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky činí:
do 3.000.000,- Kč základu
z přebývající částky až do 40.mil.Kč
z přebývající částky až do 50 mil.Kč

(Odměna však činí vždy nejméně 3 000 Kč)

15%
10%
5%

Exekutor má dále nárok na hotové výlohy ( jízdné apod.)
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Ilustrační příklad
Pan X Y dluží 20 000 Kč
20 000 Kč
800 Kč
12 840 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč

41 640 Kč

dluh
soudní poplatek
zastoupení advokáta (včetně DPH)
další náklady advokáta
exekutor
další náklady exekutora

STOJÍ TO OPRAVDU ZA TO ???!
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