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zfizstsigEr * '-if.
Čís. 498.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 2. září 1919 

o nové sazbě advokátní.

v, -^a^základě zákona ze dne 26. března 1890, 
cis. 58 ř. ž., se 'nařizuje:

Předmět a vymezení platnosti 
sazby.

§ 1.
Výkony advokátů a jejich kanceláří v řízení 

spudním, které jsouce jednoduché a častější, mo
hou býti průměrně oceněny, odměňují se podle 
tohoto nařízení a připojené sazby.

Na výkony v řízení trestním použito budiž 
položek sazby odd. A. {honorář pracovní) jen po
tud pokud nejde o podání, ústní jednání nebo 
výslechy a pokud tomu neodporuje obsah sazby.

§ 2.
Sazba nevylučuje, aby odměna advokátova 

byla určena volnou úmluvou. v
I když nebyla odměna smluvena, jpst advo- 

ka™ vyhrazeno, aby uplatnil proti své straně 
vyssí nároky odůvodněné zvláštními okolnostmi 
nebo jejími zvláštními příkazy.

i z
§ 3.

Sazba platí pro všecka místa v Českosloven
sko republice mimo Slovensko.

Kterak určuje se hodnota pro po- 
"zití položek sazby rozhodná.

§ 4.
Hodnota rozhodná pro použití určité položky

nř^y4dlta se v řízení sPorném podle hodnoty 
Předmětu spora, v řízení exekučním nebo zajíš to

čím zpravidla podle hodnoty nároku, v řízení 
úlSrSk? P°dIe h°dU<>ty pře drnět u, jehož se

§ 5.
Hodnota předmětu sporu (§ 4) budiž oce

něna všeobecně dle §§ 54 až 60 zákona o pří
slušnosti soudů ze dne 1. srpna 1895, č. 111 ř z • 
požaduje-li se toliko část pohledávky anebo 
přebytek vzájemných pohledávek (saldo), jest 
rozhodna toliko částka zažalovaná. Spojí-Íi se 
několik sporů ke společnému jednání, budiž hod- 
nota Předmětů sporu sčítána, pokud spojení 
tlva; / ptéž platí, spojí-li se jednání o žalobě 
s jednáním o žalobě navzájem anebo s jednáním 
o mezitímnírn návrhu, aby byla zjištěna vzá
jemná pohledávka uplatňovaná k vyrovnáni.

Jedná-li ^se odděleně o několika nárocích 
v žalobě vznesených; jest rozhodna pří 
každém z oddělených jednání toliko příslušná 
dílčí hodnota.

Ke změně hodnoty předmětu sporu, která 
nastala změnou žaloby, její obmezením anebo 
částečným vyřízením sporu, budiž přihlíženo při 
úkonech po změně následujících, a stala-H se 
změna prohlášením vsirany, také již .při přísluš
ném podání nebo roku, při tomto však jen tehdy, 
jestliže ouvod ke změně vznikl již před rokem.

§ 6.
V řízení exekučním a zajišfovacím určují se 

náklady návrhů vymáhajícího věřitele nebo iiné 
oprávněné ^ osoby podle hodnoty jejich nároků, 
náklady návrhů poddlužníkových podle částky 
zabavené pohledávky, náklady dlužníkovy dle 
hodnoty nároků odpůrcových, jichž se návrhy 
dlužníkovy týkají; při návrzích pbdavatelových 
a vydražitelových rozhoduje hodnota předmětu 
exekuce.

§ 7.
Není-li hodnota předmětu, o nějž jde, ani 

číselně vyjádřena, ani patrna z údajů, jež isou 
jinak po ruce, předpokládá se hodnota předmětu 
v řízení před soudy okresními částkou 1000 K, 
v řízení před soudy sborovými částkou 3000 K.
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Zvýšení položek sazby při společ
ní c í c h v e s p o r u.

§ 8.
Jsou-li na té či oné straně společníci v roze

při, náleží advokátu za každého společníka, 
prvého nečítajíc, honorář sazby pracovní (oddíl A 
Sazby) zvýšený o deset procent. •

Totéž platí obdobně v řízení nesporném.

Odměna prací přípravných.
§ 9.

Bylo-li při některém úkonu zapotřebí 
zvláštních prací přípravných (obšírné informace, 
pátrání v knihách pozemkových anebo v ob
chodním rejstříku a pod.), bucTtež týto práce 
odměněny zvláště.

V případech jednoduchých jest odměna za ; 
sepsání informace se stranou nebo za informaci 
ze spisů zpravidla obsažena v sazbě za sepsání 
návrhu nebo konání roku.

Hotové výdaje.
§ 10.

Výdaje za kolky a poštovné, jakož i jiné 
hotové výdaje nahradí se zvláště.

O z v ý š e n é o d m ě n ě z a p o u h č 
solicitátorské úkony.

§ 11.
Byl-li některý úkon v 9. položce sazby na

značený proveden advokátem nebo kandidátem 
advokacie, budiž přisouzena odměna vyšší, nežli 
jest v sazbě stanovena, uzná-li soud, že bylo 
účelno, aby úkon provedl advokát nebo kandidát | 
advokacie.

Obstarání několika věcí za jediné 
cesty.

§ 12.
Bylo-li za jediné cesty obstaráno věcí ně

kolik, může se cestovné (položka 10.) počítali 
toliko jednou a rozvrhne se poměrně na jed
notlivé úkony.

Seznamy ú t r a t (ú Č t y).
§ 13.

Advokát nemá nároku na odrňěnu za sepsání 
účtu pro vlastní stranu, pokud ho není potřebí 
jako přílohy soudního podání, ovšem ale na po
platky manipulační (položka sazby 11.).

O odměně společné činnosti 
několika advokátů.

§ 14.

Za úkony, jimiž strana pověřila společně 
několik advokátů, obdrží každý z nich, pokud
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•nebylo nic jiného ujednáno, od své strany za své 
úkony plné poplatky.

O odměně advokáta jako zrno c- 
něnce pro doručování.

§ 15.'

Je-li advokát ustanoven toliko za zmocněnce 
pro doručování, má nárok jen ha poplatky mani
pulační (položka sazby 11. a násl.) a na poplatky 
za dopisy (položka sazby 4.).

O odměně advokáta ve vlastní věci.
§ 16.

Ve vlastní věci má advokát proti odpůrci 
nárok na náhradu stejných poplatků jako 
advokát zmocněný.

O právu soudu zkoušeti, zda výk om u 
bylo zapotřebí, a o vyšší odměně 

nežli sazbové.
§' 17.

Soud má právo zkoumati, zda výkonu bylo 
zapotřebí a zdali byl účelný.

Za výkony v sazbě uvedené budiž určena 
odměna částkou vyšší nežli sazbovou, nejsou-li 
v jednotlivém případě podmínky pro průměrné 
ocenění.

Za výkony sazbě nepodrobcné nebudiž při
suzována odměna nižší, nežli ustanovena jest 
za obdobné 'úkony v sazbě.

Použití sazby n a ř í zení p ř e d soud y 
rozhodčími.

§ 18.
Toto nařízení a sazba k němu připojená, 

pokud jich lze použiti, platí také pro řízení před 
soudy rozhodčími a před rozhodci.

Zkrácené účtová ní a vyměření 
! náklad ů,

19.
Náklady mohou se účtovali tak, že se vý

slovně nebo mlčky poukáže nu normální sazby 
u soudů vyložené, které obsahují úhrnné odměny 
za úkony a výdaje v jednoduchých a často se 
opakujících případech.

Normální sazby upraví a vyhlásí vrchní 
zemský soud pro všecky soudy svého obvodu.

Počátek působnosti sazby.
§ 20.

Nařízení toto nabývá účinnosti desátým 
dnem po vyhlášení pro úkony od toho dne vy
konané; současně pozbývají platnosti nařízeni 
ze dne 3. června 1909, č. 82 ř. z., a ze dne 
31. srpna 1917, č. 371 ř. z.

Provésti nařízení náleží ministru, spravedl
nosti.
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Sazba.

Fred. m. ě t Odměna 
v korunách

1.
A. Honorář pracovní.

Za jednoduchá podání mimo ústní jednání nebo mimo výslech, jako: 
pouhá oznámení a zprávy soudu;
žádosti k soudu nebo jiným úřadům za vysvětlení, potvrzení, vysvěd

čení. opisy nebo vyhotovení, nahlédnutí do spisů nebo vrácení 
příloh;

návrhy, aby zřízen byl odpůrci opatrovník; 
ustoupení od žaloby, návrhu neb opravného prostředku; 
prohlášení, že strana se vzdává nároku;
výpovědi pohledávek, nájemních nebo pachtovních smluv a plných mocí; 
odpory v řízení upomínacím;
žádosti a prohlášení o Unitách, rocích, doručeních a prohlášeních, která 

týkají še toliko .vnějšího postupu řízení; 
dále v řízení exekučním:

návrhy na zastaveni exekuce (■§ 39, č. 6, § 200, č. 3 ex. ř.), prohlášení 
o nároku na hotové zaplacení (§ 171 ex. ř.X prohlášení, kterými se toliko 
přisvědčme' někteřému návrhu; 

má-li předmět hodnotu:
a) do 100 K včetně ............................ .......................................................
b) od 100 K včetně do 200 K.......................................................................
c) od 200 K včetně do 400 K . . . ........................................................
d) od 400 K včetně do 600 K.......................................................................
e) od 600 I( včetně do 1000 K . . . . ...................................................
f) od 1000 K včetně do 2000 K.................... ..................................................
g) ve všech ostatních případech . . . . . .........................................

I. Za tato jednoduchá podání:
žaloby: směnečné, ze zápůjček, žaloby.obchodníků a živnostníků o zapla

cení ža dodané zboží a vykonané práce, žaloby ze smlouvy námezdní, 
žaloby o zaplacení smluveného nájemného nebo pachtovného, žaloby 
(námitky, odpory) v řízení exekučním nebo zajišfovacím; 

přihlášky pohledávek ze směnek,"■-zápůjček, dodávek zboží, za práce a 
služby, ze smluv nájemních i pachtovních a pod. v řízení konkursním 
a vyrovnávacím;

žádosti za vydání podmíněného platebního rozkazu v řízení upomínacím; 
návrhy na. převzetí nebo odevzdání předmětu najatého nebo pachtova- 

ného;
návrhy na přisouzeni útrat nezávisle na výsledku sporu něho po. ustou

pení od odvolání;
žádosti, aby zahájeno bylo řízení umořovací;
•návrhy v řízení exekučním nebo zajišfovacím:

na zabavení a uschování movitých věcí' hmotných, na jejich prodej 
nebo jiné zpeněžení;
n-a nucené zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, které nejsou 
zapsány v knihách pozemkových;
na zabavení peněžitých^ pohledávek a na vydání přikážu poddlužníkovi, 
aby učinil prohlášení dle § 301 ex. ř., na přikázání zabavených peněži
tých pohledávek;

4-— 

6-— 
8-— 

lO — 
15— 

20'— 
25’—-

i

i
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na zabavení jiných práv majetkových;
na vydání nebo dodání movitých věcí, na odevzdání nebo vyklizení 
věcí nemovitých;

jiné věcné návrhy za/ řízení exekučního;
návrhy na složení k soudu a vydáni ze soudního uschování,

II. Za tyto roky, pokud nedošlo k pojednávání: 
první roky, i když je při nich vynesen rozsudek pro zmeškání nebo dle 

uznání, uzavřen smír anebo ohlášeny mámitky; 
roky, při kterých má býti vykonána přísaha dohodnutá smírem, přísaha 

uložená nebo přísaha vyjevovací; 
roky odročené k návrhu nebo z úřední moci; 
má-Ii předmět sporu, pohledávka neb složený předmět hodnotu:

a) až včetně do 100 K................................................ ...................................
b) od 100 K až včetně do 200 K..............................................................
c) od 200 K až včetně do 400 K...................................... .... ... .
d) od 400 K až včetně do 600 K......................... ....
e) od 600 K až včetně do 1000 K.............................................................
f) od 1000 K za každých 1000 K více o..................................................

nejvýše však.......................................... ..................................................

Odměna | 
v korunách|

4'—
10'—
12-—
14-—
18'—

250’—

3.

Poznámky k položce 2.
1. Nastane-li- některá ze zvláštních okolností v §Š 7, 9 nebo 11 exekučního 

řádu jmenovaných, nebo opírá-li se exekuční návrh o cizozemský exe
kuční titul (§§ 79, 80, 86 ex. ř.), zvýší se odměna za exekuční (zaji- 
šfovací) návrhy o čtvrtinu sazby, při čemž zlomky haléřů čítat! jest za 
celé haléře.

2. Spojí-li se několik exekučních návrhů, budiž odměna zvýšena za každý
další návrh,

má-li předmět hodnotu:
a) včetně do 100 K o:.................. ..... . ...................................................
b) od 100 K včetně do 600 K O' . ......................................................... .... .
c) ve všech ostatních případech o.............................................................

Nárok na tento vyšší poplatek advokátu nevzejde, byl-li do návrhu
na zabavení pojat návrh 

. a) na uschování zabavených věcí nebo
b) aby poddlužníkovi dán byl příkaz dle § 301 exek. řádu.

3. Složení peněz do knihy peněžní budiž odměněno dle položky 9. této
sazby, po případě dle § 11 nařízení. !

4. Za Čekání na rok po půl hodině čekání za každou, byť i jen započatou
půl hodiny.................................... ................................................... ....

Za návrhy na vnucenou správu nebo vnucenou dražbu nemovitostí nebo 
dílů nemovitostí, ať jsou zapsány/ v knize pozemkové čili nic; 

za žádosti o zápisy do knih pozemkových jak za řízení exekučního ízaji- 
síovacího), tak i mimo ně; 

má-li nárok nebo předmět hodnotu:
a) až včetně do 100 K....................................................................................
b) od 100 K až včetně do 200 K..................................................................
c) od 200 K až včetně do 400 K • .  .............................................. *
dl od 400 K až včetně do 600 K.........................................................
e) od 600 K až včetně do 1000 K . . . . . . ..................................... .....
f) od 1000 K za každých dalších 1000 K více o....................................

nejvýše vsak

2-— 
4'— 
8-—

8’—

6-— 
12-— 
16-— 

20 — 
24;— 

2-— 
300-—'
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4.

5.

6.
7.

\

Poznámka k položce 3.
1. Žádá-li věřitel obdržev zprávu o zahájení řízení exekučního za exekuci, 

aby si vydobyl přístupu, budiž odměna za žádost za vnucenou správu 
nebo vnucenou dražbu snížena o čtvrtinu sazby.

2. Odměna za sepsání dražebních podmínek není v sazbě obsažena.
3. Ustanovení poznámek 1. a 2. k sazbové položce 2. budiž šetřeno. '
Za sepsání, opis a výpravu upomínacích dopisů a jiných jednoduchých listu: 
má-íi předmět hodnotu

a) až včetně do 100 K....................................................................................
b) od 100 K až včqtně do 600 K . . ............................................... *,
c) ve všech ostatních případech . . ...................................................

Za sepsání, opis a výpravu obsílek do kanceláře nebo k jednání . . . .
Za vyhotoveni advokátní plné moci ...................................................................
Za převzetí, zapsání, uschování, súčtování a vydání peněz nebo cenných

papírů, spořitelních nebo záložních knížek (počítajíc v to sepsání stvr
zenky) ............................................... .......................................................

z hodnoty v den převzetí advokátem:
a) u částek až včetně do 2000 K..................................................................

nikdy však méně nežli 50 haléřů
b) u částek větších než 2000 K z částky 2000 K převyšující jen . . . 

Neinohou-li býti převzaty nebo vydány v kanceláři advokátově ani poštou,
kfomě toho za cestu k místu, kde pemze nebo cenné papíry byly pře
vzaty nebo vydány,
a) u částek až včetně do 100 K.............................................................
b) u Částek od 100 K až včetně do 600 K . . . •. . ! ! . !
c) u částek od 600 K až včetně do 1000 K .  ....................................
d) ve všech ostatních případech . . ........................................................

a y místech, kde jest sborový soud, mimo to ještě náhrada za dvojspřežni
povoz podle místních cen.

Odměna 
v korunách

2- — 
í'—- 
6-— 
2- — 
2-—

II 0/li o

1/ 0/ 
no lo

4- — 
6-—
5- — 

12’—

Poznámka k položce sazby 7.
lato položka neplatí o správě směnek a dlužních úpisů, placení svědečného 

nebo znalečného, poplatků za doručení a pod..
8- Za prosté rozmluvy až čtvrt hodiny trvající, za něž však se nepokládají

krátké zprávy o stavu projednávané věci.............................................
9- Za výkony mimo advokátní kancelář obstarávané kancelářským zřízencem

nezapsaným do seznamu kandidátů advokacie čítajíc v to i promeškání 
času, neobsahuje-li o tom sazba zvláštního ustanovení, jako zejména za 
pátrání v pozemkové knize nebo vůbec u soudu, berního nebo jiného 
úřadu, za intervenci při exekučních (zajíšfovacích) úkonech a podobné 
výkony za celý čas nepřítomnosti jednáním způsobené:
a) až do půl hodiny.................................
b) za každou další půl hodiny třeba jen započatou........................... . .

5-—
4-—

10.
B. Cestovné a poplatky vzdálenostní.

Jde-lí o výkon v soudním řízení mimo advokátní kancelář na místě od 
místa bydliště advokátova více nežli dva kilometry vzdáleném jest 
nahradit! kromě odměny za výkon jednání 

a) cestovné a to:
aa) může-li býti použito Spojení železničního (parníkového), náhrada že

lezničních (parníkových) poplatků, a je-li bydliště advokátovo nebo 
místo, kde se jednání konalo^ od železniční (parníkové) stanice

i
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vzdáleno více než dva kilometry, náhrada povozného ke stanici nebo 
místu jednání a zpět;

bb) nemúže-li se vůbec použiti spojení železničního (parníkového) anebo 
lze-li ho použiti jen s velikou ztrátou času, povozné k místu, kde 
jednání se koná a zpět;

cc) když nelze použiti ani povozu a cesta, kterou jest vykoňati, je delší 
než dva kilometry, nahraditi jest cestu tam i zpět.

Při tom náleží:
“) advokátovi I. třída na drahách a parnících, dvojspřežni povoz a za 

každou bez . povozu ' vykonanou třeba jen započatou půl hodiny cesty
náhrada . ..................................... ............................................................

P) kandidátu advokacie II. třída na drahách, I. třída na parnících, jedno- 
spřežní povoz a za každou bez povozu vykonanou pul hodiny, cesty,
třeba jen započatou . , ..................................................................

y) jinému zřízenci III. třída na drahách, II. třída na parníku, může-li sc 
použiti hromadných dopravních prostředku, náhrada za tyto. není-li 
jich, náhrada za jédnosprežm povoz a za každou bez povozu vyko
nanou a třeba jen započatou půl hodiny cesty....................................
Poznámka k odst. ®); P), >') této položky; V místech, kde jednospřežní

povozy nejsou po ruce nebo nejsou obvyklé, náleží místo jednospřežního
povozu vůz dvojspřežni.
b) stravné:.

trvá-li nepřítomnost denně nejméně šest hodin, za každý den
aa) advokátovi . .........................................................................................
bb) kandidátu advokacie................................................................................
cc) jinému zřízenci'................................. .......................................................

c) p o p í a t c k z a nocleh:
masí-Ii se přenocovat:! mimo bydliště advokátovo, za každou noc:

aa) advokátovi.................................................................................................
bb) kandidátu advokacie........................ '................................................. .
cc) jinému zřízenci................................. ..... ..............................................

d) poplatek z a . p.r o m éš k á n í času, pokud za jednání včetně pro
meškáni nenáleží odměna dle položky 9. za každou pracovní hodinu 
(pozn. 3.) ztrávenou na cestě nebo na místě, kde se jednání koná, mimo 
čas potřebný k výkonu jednáni, počatou hodinu za celou čítajíc:

aa> advokátovi ............................................................. .... . .
bb) kandidátu advokacie . ............................................................................

e) náhrada za čas z t r á v e n ý k r o m ě p r a c o v n í c h hodin 
(pozn. 3.) na cestě k místu a z místa, kde se jednání konalo, za každou 
počatou hodinu:

aa} advokátovi..................................................................................................
bb) kandidátu advokacie ..................................................... ...........................

Poznámky k položce 10.
1. Dodá-ii strana sama povoz, nemůže býti požadována náhrada povoz- 

nthq.
2. Je-li stanice dráhy nebo parníku, jichž advokát k dopravě použije, vzdá

lena od jeho bydliště nebo místa jednání méně nežli dva kilometry, 
může mu soud, odíivodnují-li to zvláštní poměry místní nebo dopravní, 
přiznali náhradu za námahu ke stanici nebo místu jednání a zpět.

Totéž platí i tam, kde část cesty, na které nebylo lze použiti povozu, 
jest kratší nežli dva kilometry.

Odměna 
v korunách
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3. Za pracovní čas pokládá se doba od S. hodiny dopoledne do 5. hodiny 
odpoledne.

4. Provádí-li se jednání v řízení soudním mimo soudní budovu a mimo kan
celář advokátovu, avšak v místě, kde advokát bydlí, anebo v místě 
méně než dva kilometry od bydliště advokátova vzdáleném, může soud, 
je-li to odůvodněno zvláštními poměry místními nebo dopravními, při
znat} náhradu za námahu k místu jednání a zpět (povozné). Za cestu 
k soudu v bydlišti advokátově mimo Prahu (pozn. 5.) nebo v místě ne 

'přes dva kilometry vzdáleném a zpět nepřísluší advokátovi samostatná 
odměna zejména ne poplatek vzdálenostní {povozné), pokud sazba ne
obsahuje zvláštních ustanovení.

5. Advokátům a kandidátům advokacie v Praze a v pražském policejním 
'obvodu náleží poplatek vzdálenostní (povozné), jde-li o jednání ve. věci, 
jejíž hodnota převyšuje 100 K a jedhá-li se mimo obvpd okresního soudu 
bydliště advokátova.

C. Poplatky manipulační.

11. Za přepsání spisů a příloh na čisto počítajíc v to i srovnání a výpravu,
jakož i opatření psacích potřeb, za každou započatou stránku alespoň
0 35 řádcích bez • rozdílu, zda spis byl psán. rozmnožen způsobem me

chanickým nebo použito bylo tiskopisů,
má-li předmět hodnotu

a) včetně až do 100 K ........................ .....
b) vyšší nežli 100 K .....................................................................................

Zhotovují-li se však opisy velikých rozměrů, účtů. tabulek nebo výkazů
obsahujících většinou číslice, za každou i jen započatou stránku . . .

12. Za podání na poštu, telegrafní úřad nebo k jiným úřadům, jakož i přijetí
zpátečních listů.............................................................................................

Poznámka k položce 12.
Bylo-li podání k soudu učiněno telegraficky, budiž vedle sazební odměny 

za podání a podání telegramu nahražen i poplatek za telegram jako ho
tový výdaj; za spis, kterým se telegraiieké podání opakuje, náleží toliko 
poplatky manipulační.

13. Za vybrání poštovní poukázky nebo poukázky poštovní spořitelny u pošty
nebo za zaslání peněz poštovní poukázkou, složním listem nebo šekem 
za každý jednotlivý případ předpokládaje, že poukázaný nebo placený 
obnos dosahuje 10 K.................. .... ............................................... . . . .

14. Za záznam zákonné nebo soudcovské lhůty nebo roku (stáni) a za potřebné
k tomu nahlédnutí do doručených nebo zaslaných spisů.......................

1

—•50
1-—

2 —

—•50

—’50

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.

Stříbrný

Dr. Winíer v. r. 
Dr. řieidler v. r. 
Houdek v. r. 
Hampl v. r. 

v. r.


