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(142.—147.) 142. Nařízení, kterým se ustanovují sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří
v obvodech vrchních zemskýco soudů v Praze a v Brně. — 143. Nařízení ku prove leíií zákona ze dne
17. dubna 1921, 5. 85 Sb. z. a n., o dmi z obchodu cennými papíry., — 144. Nařízení, kterým se zrušuje
vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 927 Sb. z. a n., o rozdílení a vydávání demob.lisovaných
^ koní zájemníkům — 115. Nařízení, kterým se zrušují §§3a4 nařízeni vlády republiky če-kosloveuské
ze dne 19. května 1919, č. 233 Sb. z. a n., o obchodu lučebninami. — l4i>. Nařízení, jímž se uvolňuje
obchod bramborovou sadbou ze sklizně 1920. — 147. Nařízení, kterým se uvolňuje obchod oleinatými
plodinami.

1142.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 39. března 1921,
kterým se ustanovují sazby pro výkony advo
kátů a jejich kanceláří v obvodech vrchních zem
ských soudů v Praze a y Brně.

Podle zákona ze dne 18. února 1921, č. 78
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Podle tohoto nařízeni odměňují se v připo7- iené sazbě uvedené výkony advokátů a'jejich
kanceláří v civilním soudním řízení a v řízení
rozhodčím.
Na výkony y řízení trestním budiž použito
sazby, jen pokud jde o zastupování v řízení soukromožalobním mimo řízení porotní a o zastuixt>vání Soukromého účastníka vůbec.

§ 2.
Sazba nevylučuje, aby odměna advokátova
byla určena volnou úmluvou (§ 2 zák.).
I když odměna nebyla smluvena, může advo
kát na své straně požadovat! odměnu vyšší, nežli
test v sazbě uvedena, pokud jest to odůvodněno
zvláštními okolnostmi anebo zvláštními příkazy
strany.
§ 3.
Sazba tato platí pro všecka místa v obvodech
vrchních zemských soudů v Praze a v Brně.
§ 4.
Hodnota rozhodná pro použití určité položky
sazby čítá se v řízení sporném a rozhodčím podle
hodnoty předmětu sporu, v řízení" exekučním a
zajišfovacím zpravidla podle hodnoty nároku*

i

v řízení nesporném podle hodnoty předmětu, je
hož se1 úkon týká, v řízeni trestním podle výše
náhradního nároku soukromého účastníka, jinak
podle ustanovení §u 7.
§ 5.
Hodnota předmětu sporu (§ 4) oceňuje Se po
dle ustanovení §§ 54 až 60 zákona ze dne 1. srpna
1895, č. 111 ř. z.; požaduje-li se toliko část po
hledávky nebo přebytek vzájemných pohledávek,
jest rozhodna toliko částka zažalovaná. Spojí-li
se několik sporů ke společnému projednání, sčítá
se hodnota předmětů sporu, pokud spojení trvá.
Totéž platí, spojí-li se jednání o žalobě s jednáním
o žalobě navzájem anebo s jednáním o mezitímnim návrhu, aby zjištěna byla namítaná vzájemná
pohledávka.
Jedná-li se odděleně o několika nárocích
v téže žalobě vznesených, jest rozhodna pří kaž
dém z oddělených jednání toliko příslušná dílčí
hodnota.
Ke změně hodnoty předmětu sporu, která na
stala změnou žaloby, její omezením nebo čá
stečným vyřízením sporu, jest přihlížeti při úko
nech po změně následujících, stala-li se změna
prohlášením strany, také již při příslušném podání
nebo roku, při tomto však jen, vznikl-li důvod ke
změně již před rokem.
6
V řízení exekučním a zajišfovacím určuji se
náklady vymáhajícího věřitele nebo jiné opráv
něné osoby podle hodnoty jejich nároků, náklady
návrhů poddlužníkových podle částky zabavené
pohledávky, náklady dlužníkovy dle hodnoty ná
roků odpůrcových, jichž se návrhy dlužníkovy
týkají. Na příslušenství nároku se při tom ne
hledí. Vymáhá-li se příslušenství samostatně, roz
hodna jest jeho výše. Při návrzích podavatelových a vydražitelových rozhoduje hodnota před
mětu exekucé.
§

.

'
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Není-li hodnota předmětu (§ 4) číselně vy
jádřena ani patrna z údajů jinak po ruce jsoucích,
předpokládá se hodnota předmětu v řízení, které
bylo zahájeno 'v prvé stolici podle předpisů o ří
zení před soudy okresními, částkou 2000 Kč, v ří
zení zahájeném v I. stolici před soudy sborovými
dle ustanovení pro tyto soudy platných, civilním
i trestním, částkou 10.000 Kč.
§ 8.

Jsou-li na té či oné straně společníci v roze
při, náleží advokátu za každého společníka, prvé
ho nepočítajíc, další odměna -ve výši 10% použi
tých položek prvého oddílu (A) sazby.
Totéž platí obdobně v řízení trestním, exe
kučním i nesporném.
§ 9.
Odměna za práce přípravné (informace, roz
mluvy, pátrání v pozemkových knihách nebo
v obchodním rejstříku, studium spisů a pod.) není
zahrnuta v odměně za sepsání soudního podání
nebo za konání roku.
Pouze v případech jednoduchých (po!, sazby
1. a 2.) jest odměna za tyto práce zpravidla ob
sažena v odměně za -výkon hlavní.
-

§ 15.
Je-li advokát ustanoven toliko zmocněncem
pro doručování, má nárok jen na poplatky mani
pulační (pol. 15. až 18.) a na poplatky za dopisy
(pol. 8.).
§ 16.
Ve vlastní věci má advokát proti odpůrci ná
rok na náhradu stejných poplatků jako advokát
zmocněný.
^
§ 17.
Soud má právo zkoumati, zda výkonu bylo
zapotřebí a zdali byl účelný.
Vyšší odměna, nežli jest ustanovena v sazbě,
budiž určena za výkony, které nelze průměrně
ocenili, na př. vyžadují-Ii nadprůměrné námahy
nebo ztráty času studiem sporných právních otá
zek nebo obsáhlého procesního materiálu. Vyšší
odměna náleží advokátu zejména zpravidla ve
sporech manželských nebo jiných sporech' ro
dinných.
Za výkony sazbě nepodrobené nebudiž při
suzována odměna nižší, nežli jest ustanovena
v sazbě za úkony obdobné.

§ 10.

Výdaje za kolky, poštovné a jiná hotová vy
dání nahradí se zvláště.
§

11.

Byl-li některý úkon ve 13. pol. sazby nazna
čený proveden advokátem nebo kand:dátem
advokacie. budiž přisouzena odměna vyšší, nežli
jest v sazbě ustanovena, bvlo-li účelno, aby úkon
provedl advokát nebo kandidát advokacie.
§ 12.

Bylo-lí za jediné, cesty obstaráno věcí ně
kolik, čítá se cestovné (pol. 14) toliko jednou a
rozvrhne se poměrně na jednotlivé úkony.
§ 13.
Advokát nemá nároku na odměnu za sepsáni
účtu pro vlastní stranu, pokud ho není zapotřebí
jako přílohy soudního podání, ovšem ale na ná
hradu poplatků manipulačních (pol. sazby 15.).
§ 14.
Za úkony, jimiž strana pověřila společně ně
kolik advokátů, obdrží každý z nich, pokud ne
bylo nic jiného ujednáno, od své strany celý po
platek.

Náklady mohou se účtovati tak, že se po
ukáže na 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 zem
ský soud pro všecky soudy svého obvodu. .
§ 19.
Nařízení toto nabývá účinnosti desátým dnem
po vyhlášení pro úkony od toho dne vykonané;
současně pozbývá platnosti nařízení ze dne 2. září
1919, č. 498 Sb. z. a n.
Provésti toto nařízení ■ náleží ministru spra
vedlnosti.
Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr, Procházka v. r.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Burger v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v. r.
Patka v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.
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Položka

t
Odměna
v Kc

Předmět
___^
c
i

A. Honorář pracovní.
1.

Za jednoduchá podání mimo ústní jednání nebo mimo výslech, jako:
pouhá oznámení a zprávy soudu;
žádosti k soudu něho 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 se strana nároku zříká;
výpovědi pohledávek, nájemních nebo pachtovních smluv a plných mocí;
odpory v řízení upomínacím;
žádosti a prohlášení o lhůtách, rocích, doručeních a prohlášení, která
se týkají toliko vnějšího postupu řízení;
v řízení exekučním: návrhy na zrušení exekuce, prohlášení o nároku
na hotové zaplacení, prohlášení, kterými se návrhu toliko piusvědčuje;
v řízení trestním: ohlášení odvolání u soudů okresních, má-li předmět |
hodnotu:
a) až do 100 Kč včetně .................................................................................... .
l) od 100 Kč do 200 Kč včetně........................................................................
c) od 200 Kč do 500 Kč včetně...................................................... ...
d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně ..................................................................
e) od 1000 Kč do 2000 Kč včetně..................................................................
f) od 2000 Kč do 3000 Kč včetně..................................................................
g) od 3000 Kč do 5000 Kč včetně..................................................................
li) od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně..............................................................
i) od 10.000 Kč do 15.000 Kč včetně................................................................
7c) od 15.000 Kč do 20.000 Kč včetně......................................................... .
I) od 20.000 Kč za každých dalších započatých 10.000 Kč více o . . .
nejvíce však..................................................... .... . .'.................................

2.

J

TrlO-—
20-—

30-—
40-—
50’—
60-—
80'—
90-—
100

—

10-—

150 —

I. Za tato jednoduchá podání:
, <
žaloby; směnečné, ze zápůjček, žaloby obchodníků a živnostníků o za
placení za dodané zbožKa vykonané práce, žaloby ze smlouvy námezdní,
o zaplacení smluveného nájemného nebo pachtovného, žaloby (námitky,
odpory) v řízení exekučním nebo zajišťovacím, žaloby v rozhodčím řízení
v oboru sociálního pojišťování;
přihlášky pohledávek ze směnek, zápůjček, dodávek zboží, za práce
a služby, ze smluv nájemních a pachtovních a pod. v řízení konkursním
a vyrovnacím;
42
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Předmět

Odměna
v Kč

*
žádosti za vydání podmíněného platebního rozkazu v řízení upomínacím;
návrhy na převzetí nebo odevzdání předmětu najatého nebo pachtovaného;
návrhy na přisouzení útrat nezávisle na výsledku sporu nebo po ustou
pení od žaloby nebo odvolání;
žádosti, aby zahájeno bylo řízení umořovací;
<

návrhy v řízení exekučním nebo zajišťovacím;
na zabavení a uschování movitých věcí hmotných, na jejich prodej
nebo jiné zpeněžení
na nucené zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, které nejsou
zapsány v knihách pozemkových;
na zabavení peněžitých pohledávek a na vydání příkazu poddlužníkovi,
aby učinil prohlášení dle § oOl ex. ř., na přikázání zabavených peněžitých
pohledávek;
na zabavení jiných práv majetkových;
na vydaní nebo dodání movitých věcí, na odevzdání nebo vyklizení
věcí nemovitých;
jiné věcné návrhy za řízení exekučního;
návrhy na složení k soudu a vydání ze soudního uschování;
II. za tyto roky, pokud nedošlo k projednáváním
první roky, i když jest při nich vynesen rozsudek pro zmeškání, nebo
dle uznání, uzavřen sm.-r anebo ohlášeny námitky;
roky k výkonu přísahy dohodnuté smírem, přísahy uložené nebo přísahy
vyje v ovací;
roky odročené k návrhu nebo z úřední moci;
lil. jednání ve věcech exekučních a nesporných včetně řízení konkurs
ního a vyrovnacího;
IV. za návrhy na vnucenou správu nebo vnucenou dražbu nemovitostí
nebo dílů nemovitostí, ať jsou zapsány v knize pozemkové čili nic;
za žádosli o zápisy do knih pozemkových za řízení exekučního nebo
zajišťovacího,
a)
6)
c)
d)
e)
f)
g)

má-li nárok, předmět sporu, pohledávka nebo složený předmět hodnotu :
do 100 Kč včetně . .
od 100 Kč do 200 Kč včetně .
.
.
.
od 200 Kč do 500 Kč včetně ....
.....................
od 500 Kč do 1000 Kč včetně................ .................................................
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně..................................................................
od 2000 Kč do 3000 Kč včetně..................................................................
od 3000 Kč do 5000 Kč včetně......................................... .... . . . . .

10‘—
15'—30'—
45—
60'—
75—
100—
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Pře d m ět

1251—
150-—
175-—
25-—
500-—

h) od 5000 Kč clo 10.000 Kč včetně.............................................................
i) od 10.000 Kč do 15.( 00 Kč včetně.............................................................
*) od 15.000 Kč do 20.000 Kč včetně.........................................................
od 20.000 Kč za každých dalších 10.000 Kč více o............................
nejvýše však.........................•

. . . .................................. ........................

V řízení trestním
a) za žaloby a trestní oznámení do 500 Kč................
přes 500 Kč jako sazba pod pol. 2., č. IV., lit. d)—l)
V) za hlavní přelíčení před okresními soudy do 1000 Kč
přes 1000 Kč jako sazba pol. 2., č. IV., lit. e)—l).
Poznámky k pol. 1. až 3.
1. Nastane-li některá ze zvláštních okolností v §§ 7, 9 nebo 11 ex. ř.
jmenovaných neb opírá-li se exekuční návrh o cizozemsky ^exekuční titul
(§^ 79, 80, 86 ex. ř.j, zvýší se odměna za exekuční (zajištovací) návrhy
o čtvrtinu sazby.
2. Spojí-li se několik exekučních návrhů, budiž odměna zvýšena za
každý’další návrh o 10% sazby, mimo návrhy na uschování zabavených
věcí nebo, aby poddlužníkovi dán byl příkaz dle § 301 ex. r.
3. Hořejší sazby za roky (ústní jednání nebo hlavní přelíčeni) platí,
trvají-li nejvýše hodinu.
Trvají-li déle než hodinu, platí se za každou další, třeba jen započatou
hodinu polovice sazby.
4. Vyššího poplatku za prvou hodinu jednání nebo přelíčení jest použiti i při odložených jednáních, nikoli však, bylo-li jednání (přelíčeni) o loženo na týž. anebo druhý den. Doba porady soudu se započte do 0 )'
rozhodné pro vyměření poplatku.
5. Za čekání na rok po půlhodině čekání za každou, třeba jen za
počatou půlhodinu ve věcech do 1000 Kč..........................................................
od 1000 Kč do 3000 Kč včetně..........................................................- •
od 3000 Kč výše ............................................................................. ' ‘ ‘ ’
Za žaloby a ústní jednání (přelíčení):
V řízení civilním:
za žaloby nikoli jednoduché,
za odpovědi na žalobu,
za přípravné spisy obsahující skutková tvrzení,
‘ za ústní jednání;
v řízení trestním:
za odvolání proti rozsudkům okresních soudů,
za přelíčení před soudy sborovými,
rná-li předmět hodnotu:

,

ji

j
J
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i
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a)
í)
0)
d)
e)
/)
(j)
h)
1)
/í)
T)
vi)

do 100 Kč včetně..............................................................
od 100 Kč do 200 Kč včetně......................................................
od 200 Kč do 500 Kč včetně..........................................
od 500 Kč do 1000 Kč včetně
od 1000 Kč do 2000 Kč včetně.............................
od 2000 Kč do 3000 Kč včetně • • t.........................
od 3000 Kč do 5000 Kč včetně ... V.........................
od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně..............................................................
od 10.000 Kč do 15.000 Kč včetně..........................................................
od15.000 Kč do 20.000 Kč včetně..........................................................
od20.000 Kč do 50.000 Kč za každýchzapočatých 10.000 Kč více o
od50.000 Kč z částky 50.000- Kč převyšující zakaždýchzapočatých
10.000 Kč více o.....................................
nikdy však více nežli

120

150
200

250
300
350
50
40
2000

Poznámka.
Poznámky č. 3.—5. k položce 1, až 3. platí i zde.
Odvoláni a odvolací ústní jednání:

20

30
60
90

^

—

v
x

V řízení civilním:
za odvolací spisy,
za odvolací sdělení,
za odvolací ústní jednání;
v řízení trestním:

<
■*—-'
za zmatečni stížnosti a odvolání proti rozsudkům sborových soudů,

má-li předmět hodnotu:
a) do 100 kč včetně.............................

b) od 100 Kč do 200 Kč včetně
c) od 200 Kč do 500 Kč včetně

d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně
e) od 1000 Kč do 2000 Kč včetně .

f)
g)
h)
i)
k)

od
od
od
od
od
0 od

2000 Kč do-3000 Kč včetně................................. ...
3000 Kč do 5000 Kč včetně
.....................
5000 KČ do 10.000 Kč včetně
10.000 Kč do 15.000 Kčvčetně
15.000 Kč do 20.000 Kč včetně
20.000 Kč do 50.000 Kč za každých započatých 10,000 Kč více o

25 40'—
75-—
115-—
150' —
200-—

250-—
320’—
375'—
450'—
60'—
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m) od 50.000 Kč z částky 50.000 Kč převyšující z každých započatých
10.000 Kč..........................................................................................................
nikdy však více nežli

............................................................. .... • • • •

Poznámka.
1. Poznámky č. 3.— 5. k pol. 1. až 3. platí i zde.
2. Zřeknou-li se obě strany odvolacího líčení, platí se za odvolací sdeleni
sazební odměna celá, jinak jen polovina.
Za dovolání a d o v o 1 ac í sdělení:
má-li předmět hodnotu:
a)

až do 200 Kč včetně............................................. ........................................

b) od 200 Kč do 500 Kč včetně......................................................................
c) od 500 Kč do 1000 Kč včetně

.................................................................

d) od 1000 Kč do 2000 Kč včetně..................................... ....
e) od 2000 Kč do 3000 Kč včetně...................................................................
/) od3000 Kč do 5000 Kč včetně...................................................................

g) od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně..................................... ........................
h) od 10.000 Kč do 15.000 Kč včetně...........................................................
i) od 15.000 Kč do 20.000 Kč včetně ...........................................................
7c) od 20.000 Kč do 50.000 Kč za každých dalších započatých 10.000 Kč
více o ...............................................................................................................
I) od 50.000 Kč z částky 50.000 Kč převyšující za každých započatých
10 000 Kč .......................................................................................................
nikdy však více nežli

..................................................................................

7.

Sftížnosti.
Za stížnosti do rozhodnutí první stolice polovina sazby dle pol. 5.
Za stížnosti do rozhodnutí druhé stolice polovice sazby dle pol. 6.
Za stížnosti pouze proti přisouzení útrat vůbec odměna dlejml. 4.

8.

Dopisy.
I. Za sepsání, opis. a výpravu upomínacích a jiných jednoduchých dopisů
(obsítek do kanceláře), má-li předmět hodnotu:
do 100 Kč včetně......................................... ................................................
b) od 100 Kč do 500 Kč včetně......................................................................
c) od 500 Kč do 3000 Kč včetně .................................................................

a)

d) od 3000 Kč do 10.000 -Kč včetně..........................................................
e) od 10.000 Kč výše.......................................................................................

45-— .
90 —
135'180-—
225-—
300 —
375-—
450-—
525'—
75-—
60-—
3000’—

3’—
6'—

KbIS-—
20-—
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II. Za sepsání jiných dopisů, neobsahujících však posudek, má-li před
mět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně...........................................................................................
b) od 100 Kč do 500 Kč včetně................................. ....
c) od 500 Kč do 3000 Kč včetně..................................................................
ď) od 3000 Kč do 10.000 Kč včetně............................................. .... . . .
é) od 10.000 Kč výše..................................................................
za první stranu a polovinu této sazby ze strany další.

9.
/T

3-—
6-—

15’—
20

—

30'—

K o z m 1 u v y.
I. Za jednoduché rozmluvy nebo porady bez sepsání informace, nejdéle
U hodiny trvající...............................................................................................
II. Za rozmluvy jiné, na př. spojené se sepsáním informace, po
skytnutím jiprady v jednoduchých věcech, má-li předmět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně ......
b) od 100 Kč do 500 Kč včetně......................................................................
c) od 500 Kč do 3000 Kč včetně............................................. d) od 3000 Kč do 10.000 Kč včetně..............................................................
e) od 10.000 Kč výše..................................................................................

8'—

8—
10

—

15 —
25—
35 —

za každou i jen započatou čtvrthodinu.
Poznámka,
lyto sazby platí i pro rozmluvy telefonem.

10.

11.
12.

Za pročtení spisů, podání, soudních rozhodnutí a pod., má-li předmět
hodnotu:
do 500 Kč včetně.....................................................
od 500 Kč do 3000 Kč včetně .....................................................
od 3000 Kč výše .............................................
Za sepsání a opis advokátní plné moci.................
,
převzetí, zapsání, uschování, súčtování a vydání peněz nebo cennych papírů (mimo směnky a dlužní úpisy) a vkladních knížek, počítajíc
v to sepsaní stvrzenky z hodnoty v den převzetí advokátem;
a) u částek až včetně do 2000 Kč ... ......................... ....
nikdy však méně nežli 50 hal.
b) u částek vjšších než 2000 Kč z částky 2000 Kč převyšující jen . . .
. , Nemohou-li býti převzaty nebo vydány hodnoty tyto v kanceláři advo
kátové am poštou, kromě toho za cestu k místu, kde peníze nebo cenné
papíry byly převzaty nebo vydány
a) u částek do 100 Kč včetně........................ 7^ .... .
b) od 100 Kč do 500 Kč včetně................

!•—
3—
5'—
3'—

7,,,%
6—
10

—
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c) od 500 Kč do 3000 Kč včeinš
d) od 3000 Kč do 10.000 Kč včetně
e) od 10.000 Kč výše.........................
a v místech, kde jest sborový soud, při pol. ž>)—e) mimo to ještě náhrada
za dvojspřežní povoz dle místních cen.

15-—
25'—
30'—

\

13.

Výkony solicitátorské.
Za výkony mimo advokátní kancelář obstarávané kancelářským zří
zencem nezapsaným do seznamu kandidátů advokacie, čítajíc v to i pro
meškání času, neobsahuje-li o tom sazba zvláštního ustanovení, jako
zejména za pátrání v požfemkové knize nebo vůbec u soudu, berního nebo
jiného úřadu, za intervenci při exekučních (zajišťovacích) úkonec.1, za slo
žení peněz k soudu a podobné výkony, za celý čas nepřítomnosti jednáním
způsobené, a to
má-li předmět hodnotu:
až do 100 Kč ... .
přes 100 Kč ..... .....................
za každou i jen započatou půl hodiny.

5'10

—

B. Cestovné a poplatky vzdálenostní.
Jde*li o výkon v soudním řízení mimo advokátní kancelar na místě
od bydliště advokátova více nežli 2 km vzdáleném, jest nahradit! kromě
odměny za výkon jednání

14.

a) cestovné, a to:
aa) může-li se použiti spojení železničního (parníkového) náhrada želez
ničních (parníkových) poplatků, a je-li bydliště advokátovo nebo místo,
kde se jednání konalo, od železniční (parníkové) stanice vzdáleno více než
2 km, náhrada povozného ke stanici nebo k místu jednání a zpět;
bb)- nemůže-li se vůbec použiti železnice (parníku), nebo lze-li jí použiti jen
s velikou ztrátou času, povozné k místu, kde se jednání koná, a zpět;
cc) když nelze použiti ani povozu a cesta jest delší než 2 km, nahradí :
se cesta tam i zpět;
při tom náleží:
a) advokátovi první třída na drahách a parnících, dvojspřežní povoz
a za každou bez povozu vykonanou, třeba jen započatou půl hodiny cesty
náhrada ...................................................................................................................
i?) kandidátu advokacie druhá třída na drahách, první třída na par
nících, jednospřežní povoz a za půl hodiny cesty bez povozu i jen za
počatou .......................................................................................................
y) jinému zřízenci třetí třída na drahách, druhá třída na parnících,
může-li se použiti hromadných dopravních prostředků, náhrada za tyto,

/

10-—

6—
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není-li jich, náhrada za jednospřežní povoz a za každou bez povozu vy
konanou třeba jen započatou půl hodiny cesty.............................................

4-

Poznámka.
V místech, kde jednospřežní povozy nejsou po ruce nebo nejsou ob
vyklé, náleží místo jednospřežního povozu vůz dvojspřežní.
ůj stravné:

.

.

Trvá-li nepřítomnost denně nejméně 6 hodin, za každý den
a) advokátovi .•..................................................... ........................ ....
b) kandidátu advokacie . ......................... .........................................
c) jinému zřízenci.....................................

45'—
30'—
25'—

c) poplatek za nocleh:
^

Musí-li se přenocovat! mimo bydliště advokátovo, za každou noc
a) advokátovi.........................•......................................................................
b) kandidátu advokacie . , . . •................. ............................................
c) jinému zřízenci ... •................................................. ...

30—
25-—
15-—

d) poplatek za promeškání času;
Pokud za jednání včetně promeškání nenáleží odměna dle pol. 13.,
za každou pracovní hodinu (pozn. 3.) ztrávenou na cestě nebo na místě,
kde se jednání koná, mimo čas potřebný k výkonu jednání, počatou ho
dinu za celou čítajíc
a) advokátu .......................................................................................................
b) kandidátu advokacie..................................................................................

20'—

15'—

e) náhrada za čas ztrávený kromě pracovních hodin
(pozn. 3.) na cestě k místu a z místa, kde se jednání konalo, za
každou počatou hodinu
a) advokátu............................................................. .........................................
b) kandidátu advokacie.................... ......................................................... .
Poznámky k pol. 14.
1. Dodá-li strana sama povoz, nemůže byli požadována náhrada povozného.
_ 2. Je-li stanice dráhy nebo parníku, jichž advokát použije, vzdálena
od jeho-,bydliště nebo místa jednání méně než 2 km, může mu soud,
odůvodňují-lí to zvláštní poměry místní nebo dopravní, přiznati náhradu za
námahu ke stanici nebo k místu jednání a zpět.
Totéž platí i tam,, kde část cesty, na které nebylo lze použiti povozu,
jest kratší než 2 km.
3. Za pracovní čas pokládá se doba od 8. hod. dopoledne do 5. hod.
odpoledne.

10-—

5' —
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4. Jedná-li se. mimo obvod okresního soudlř bydliště advokátova, irá^
leží ve Velké Praze ve věcech hodnoty přes 50Q Kč vzdálenostní
p o> plátek,, a. to, vykonali cesťui advokát: sám...................................... .... •
vykoná-li ýi kandidát advokaeié:
......................... ........................... ....
Ve věcech hodnoty do 50® Kč vůbec a za cesty jiných zřízenců
budtež nahra/zeny místo poplatku., vzdálenostního výlohy hromadných do
právních prostředků.

C. Poplatky manipulační.
15.

Zá přepsání spisů a příloh na. čisto, počítajíc v to i srovnání a vý
pravu a opatření psacích potřel), za každou započatou stránku alespoň
0 25 řádcích bez rozdílu, zda opis byl psán,' rozmnožen mechanicky nebo
použito bylo tiskopisů,
má-li předmět hodnotu:
ď) do 100 Kč.......................................................................................... * • 6) ad. 10.Q1 Kč do 500; Kč včetně.......................................................................
c) od 500 Kč do 5000 Kč včetně.................................................................
d). od S.QOjQ. Kč výše. ...........................................................................................
Zhotoví-li se opisy velkých rozměrů, účtů, tabulek nebo výkazů obsa
hujících většinou číslice, za každou i jen započatou stránku,

16.

18.

2-—

3—

niá-li předmět hodnotu až do 100 Kč včetně......................................... .... •

2'50

přes 100 Kč . .
................................................... .........................................
Za podání na poštu, telegrafní úřad nebo k jiným úřadům, jakož

4-—

■

r—

Poznámka k poh 16.
' Bylo-li podání k soudu učiněno telegraficky, budiž vedle sazební od
měny za podání a podaní telegramu' nahrazen i poplatek za telegram jako
hotový výdaj ;, za spis, kterým se telegrafické podání opakuje, náleží toliko
poplatky manipulační.
Za vybrání poštovní poukázky nebo poukázky poštovního šekového
úřadu u pošty nebo za zaslání peněz poštovní poukázkou, složuím listem
nebo šekem za každý jednotlivý případ, předpokládaje, že poukazana nebo
placená částka jest vyšší než 20 Kč . ..................................................- * •

2-—

Za záznam Ihuťy nebo roku (stání).................-.........................................

i —

1 přijetí zpátečních lístků,

17.

— •50

................................

