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95.
Vládní nařízení 

ze dne 3. května 1923,
kterým se ustanovují sazby pro výkony advo

kátů a jejich kanceláří.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 18. února 1921, č. 78 Sb. 
z. a n.:

§ 1.
í1) Podle tohoto nařízení odměňují se 

v připojené sazbě uvedené výkony advokátů 
a jich kanceláří v civilním soudním řízení a 
v řízení rozhodčím kromě řízení v oboru so
ciálního pojišťování. V tomto rozhoduje až do 
další úpravy rozhodčí soud podle svého uvá
žení.

(2) Na výkony v trestním řízení budiž po
užito sazby jen, pokud jde o zastupování v ří
zení soukromožalobním mimo řízení porotní 
a o zastupování soukromého účastníka vůbec.

§ 2.

(!) Není vyloučeno, aby odměna advoká
tova proti vlastní straně byla určena volnou 
úmluvou (§ 2 zákona).

(2) I když nebyla smluvena vyšší odměna, 
může advokát na své straně požadovat! od
měnu vyšší, než jest v sazbě uvedena, pokud 
jest to odůvodněno zvláštními okolnostmi 
nebo zvláštními příkazy strany.

§ 3.
Hodnota rozhodná pro použití určité po

ložky sazby počítá se v řízení sporném a roz
hodčím podle hodnoty předmětu sporu, v ří
zení exekučním a zajišťovacím, pak konkurs
ním a vyrovnávacím zpravidla podle hodnoty 
nároku, v řízení nesporném podle hodnoty

předmětu, jehož se úkon týká, v řízení trest
ním podle výše náhradního nároku soukro
mého účastníka, jinak podle ustanovení § 6.

§ 4.

(!) Hodnota předmětu sporu (§3) oceňuje 
se podle ustanovení §§ 54 až 60 zákona ze dne 
1. srpna 1895, č. 111 ř. z., pokud se týče §§ 5 
až 8 zák. čl. I z roku 1911; požaduje-li se toliko 
část pohledávky nebo přebytek vzájemných 
pohledávek, jest rozhodna toliko částka zaža
lovaná. Spojí-li se několik sporů k společnému 
projednání, sčítá se hodnota sporných před
mětů, pokud spojení trvá. Totéž platí, spojí-li 
se jednání o žalobě s jednáním o žalobě na
vzájem nebo s jednáním o mezitímním ná
vrhu, aby zjištěna byla namítaná vzájemná 
pohledávka. Vymáhá-li se však náhrada škody 
nebo nabídl-li se žalobce přijmouti peněžitou 
částku nebo ocenil-li si předmět sporu (§ 56 j.
n., § 5 zák. čl. I z r. 1911), rozhodna jest proti 
odpůrci hodnota soudem vyšetřená neb 
uznaná.

í2) Jedná-li se odděleně o několika nárocích 
v téže žalobě vznesených, jest rozhodna při 
každém z oddělených jednání toliko příslušná 
dílčí hodnota.

(3) Ke změně hodnoty předmětu sporu, 
.která nastala změnou žaloby, jejím omezením 
anebo částečným vyřízením sporu, jest při- 
hlížeti při úkonech 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.

§ 5.
V řízení exekučním a zajišťovacím určují 

se náklady vymáhajícího věřitele nebo jiné 
oprávněné osoby podle hodnoty jejich nároků, 
náklady návrhů poddlužníkových podle částky 
zabavené pohledávky, náklady dlužníkovy po-

64



388 Sbírka zákonů a nařízení, č. 95.

dle hodnoty nároků odpůrcových, jichž se ná
vrhy dlužníkovy týkají. K příslušenství ná
roku se při tom nehledí. Vymáhá-li se příslu
šenství samostatně, rozhodna jest jeho výše. 
Při návrzích podatelových a vydražitelových 
rozhoduje hodnota předmětu exekuce.

§ 6.

Není-li hodnota předmětu (§ 3) číselně vy
jádřena, ani patrna z údajů, jinak po ruce 
jsoucích, předpokládá se hodnota předmětu 
v řízení, které bylo zaháj eno v prvé stolici po
dle předpisů o řízení před soudy okresními 
částkou 2000 Kč, v řízení zahájeném v první 
stolici před soudy sborovými podle ustanovení 
pro tyto soudy platných, civilním i trestním, 
částkou 10.000 Kč.

§ 7.
(!) Jsou-li na té či oné straně společníci 

v rozepři, náleží advokátu za každého společ
níka, prvého nepočítajíc, další odměna ve 
výši 10% použitých položek prvého oddílu 
(A) sazby, nejvýše však 100%.

(2) Totéž platí obdobně v řízení trestním, 
exekučním, konkursním a vyrovnávacím a ne
sporném vůbec.

§ 8.

(!) Odměna za složitější práce pří
pravné (informace, rozmluvy, pátrání v kni
hách pozemkových, v obchodním rejstříku 
neb u jiných úřadů, studium spisů [§ 17, 
odst. 2.] a pod.) není zahrnuta v odměně za 
sepsání soudního podání nebo za konání roku.

(2) Pouze v případech jednoduchých (pol. 
sazby 1, 2 a 3) jest odměna za tyto práce 
zpravidla obsažena v odměně za hlavní výkon.

§ 9-
Výdaje za kolky, poštovné i jiné hotové vý

daje nahradí se zvláště.

§ 10.
Advokátu přísluší 2%ní daň z obratu z ta

rifních položek i proti odpůrci.

§ 11.

Byl-li některý úkon v položce sazby 13 na
značený, proveden advokátem nebo kandidá
tem advokacie, budiž přisouzena odměna 
vyšší, nežli jest v sazbě stanovena, bylo-li po
dle povahy věci nutno neb alespoň účelno, aby 
úkon provedl advokát nebo kandidát advo
kacie.

Bylo-li za jediné cesty obstaráno několik 
věcí, počítají se odměny podle pol. 14 toliko 
jednou a rozvrhnou se poměrně na jednotlivé 
úkony.

§ 13.

Advokát nemá nároku na odměnu za se
psání účtu pro vlastní stranu, pokud ho není 
potřebí jako přílohy soudního podání, ovšem 
ale na náhradu poplatků manipulačních (pol. 
sazby 15).

§ 14.

Za úkony, jimiž strana pověřila společně 
několik advokátů, obdrží každý z nich, pokud 
nebylo nic jiného ujednáno, od své strany celý 
poplatek.

§ 15.

Je-li advokát ustanoven toliko zmocněncem 
pro doručování, má nárok jen na poplatky ma
nipulační (pol. sazby 15—18) a na poplatky 
za dopisy (pol. sazby 8).

§ 16.

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

§ 17.

(!) Soud jest povinen zkoumati, zda- vý
konu bylo zapotřebí a zdali byl účelný; od
měna náleží také jen tehdy, je-li podání také 
formálně a jazykově správně upraveno.

(2) Vyšší odměna, nežli jest ustanovena 
v sazbě, budiž určena za výkony, které nelze 
průměrně oceniti, na př. vyžadují-li nadprů
měrné námahy nebo ztráty času studiem spor
ných otázek nebo obsáhlého procesního ma
teriálu, zejména zpravidla v manželských a ji
ných rodinných sporech, nejsou-li jednoduché.

(3) Za výkony sazbě nepodrobené nebudiž 
přisouzena odměna nižší, nežli jest stanovena 
v sazbě za obdobné úkony.

§ 18.

(!) Náklady mohou se účtovati též tak, že 
se poukáže na normální sazby u soudů vylo
žené, které obsahují úhrnné odměny za úkony 
a výdaje v jednoduchých a často se opakují
cích případech stanovené podle připojené 
sazby.

§ 12.
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(2) Normální sazby upraví a vyhlásí vrchní 
zemský soud (soudní tabule) vyslechna pří
slušnou advokátní komoru pro všecky soudy 
svého obvodu.

§ 19.

(1) Nařízení toto nabývá účinnosti pro celé 
území československé republiky dnem 1. červ
na 1923 pro úkony od tohoto dne vykonané; 
pro ně pozbývá platnosti nařízení ze dne 30. 
března 1921, č. 142 Sb. z. a n., a všechny 
sazby pro odměny dosud platné.

(2) Provésti toto nařízení náleží ministru 
spravedlnosti.

Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Novák m. p.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Beneš v. r.

Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 
Bečka v. r. 
Srba v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Markovič v. r.

Sazba.
A. Pracovní odměna. 

Položka 1.

přihlášky pohledávek ze směnek, zápůjček, 
dodávek zboží, za práce a služby, ze smluv ná
jemních i pachtovních a pod., v řízení kon
kursním a vyrovnávacím;

návrhy na přisouzení útrat, které nezávisí 
na výsledku sporu, nebo podané po tom, kdy 
bylo upuštěno od žaloby neb odvolání;

v řízení exekučním:'návrhy na zrušení exe
kuce ;

prohlášení, jímž se žádá hotové zaplacení 
nebo sděluje se pohledávka (§ 171 ex. ř., 
odst. 3.);

prohlášení, kterým se návrhu toliko při- 
svědčuje, je-li výslovného prohlášení třeba;

přihlášky pohledávek k rozvrhovému řízení 
vůbec;

v řízení trestním: ohlášení odvolání u sou
dů okresních, 

má-li předmět hodnotu:
a) až do 100 Kč včetně ...  Kč 5-—
b) od 100 Kč do 200 Kč včetně . . Kč 8-—
c) od 200 Kč do 500 Kč včetně ■ • Kč 14-—
d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně . . Kč 20 —
e) přes 1000 Kč za každých dalších 

započatých 1000 Kč více o .... Kč 2-—,
nejvíce však ...........................Kč 100^—.

Za jednoduchá vydání mimo ústní jednání 
a mimo výslech, jako:

pouhá oznámení a zprávy soudu;
žádosti k soudu nebo jiným úřadům za vy

světlení, potvrzení, vysvědčení, opisy nebo vy
hotovení, nahlédnutí do spisů nebo vrácení 
příloh;

návrh, aby zřízen byl odpůrci opatrovník;
ustoupení od žaloby, návrhu neb opravného 

prostředku;
prohlášení, že strana se nároku zříká;
výpovědi pohledávek, nájemních nebo pach

tovních smluv a plných mocí;
odpory v řízení upomínacím, pokud se týče 

podle § 460 zák. čl. I. z roku 1911 (proti
mluvu) ;

žádosti a prohlášení o lhůtách, rocích, do
ručeních a prohlášení, která se týkají toliko 
vnějšího postupu řízení;

návrh na vydání rozsudku po zmeškání 
lhůty k odpovědi;

Položka 2.

I. Za tato jednoduchá podání:

žaloby: směnečné, ze zápůjček, žaloby ob
chodníků a živnostníků o zaplacení za dodané 
zboží a vykonané práce, žaloby ze smlouvy 
námezdní, o zaplacení smluveného nájemného 
nebo pachtovného, žaloby (námitky, odpory) 
v řízení exekučním nebo zajišťovacím, žaloby 
v rozhodčím řízení kromě oboru sociálního po
jišťování ;

žádosti za vydání podmíněného platebního 
rozkazu v řízení upomínacím;

návrhy na převzetí nebo odevzdání před
mětu najatého nebo pachtovaného;

žádostí, aby zahájeno bylo řízení umořo- 
vací;

návrhy v řízerá exekučním nebo zajišťo
vacím :

na zabavení a uschování movitých věcí 
hmotných, na jejich prodej nebo jiné zpeně
žení ;
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na nucené zřízení zástavního práva k ne
movitým věcem;

na zabavení peněžitých pohledávek a na 
vydání příkazu poddlužníkovi, aby učinil pro
hlášení podle § 301 ex. ř. nebo § 122 zák. čl. 
LX z roku 1881;

na přikázání zabavených peněžitých pohle
dávek ;

na zabavení jiných práv majetkových;
na vydání neb dodání movitých věcí, na ode

vzdání nebo vyklizení věcí nemovitých;
jiné věcné návrhy za řízení exekučního; 
návrhy na složení k soudu a vydání ze soud

ního uschování.
II. Za tyto roky, nebylo-li při nich sporně 

projednáváno:
první i jiné roky, i když jest při nich vy

nesen rozsudek pro zmeškání neb o uznání, 
uzavřen smír anebo ohlášeny námitky;

roky, při nichž byla zpět vzata žaloba nebo 
námitky;

roky k výkonu přísahy dohodnuté smírem, 
přísahy uložené nebo přísahy vyjevovací; 

roky odročené k návrhu nebo z úřední moci.

III. Jednání ve věcech exekučních a ne
sporných včetně řízení konkursního a vyrov
nacího.

IV. Za návrhy na vnucenou správu nebo 
vnucenou dražbu nemovitostí nebo dílů nemo
vitostí, ať jsou zapsány v knize pozemkové 
čili nic; i jiné návrhy, jež mají v zápětí zá
pisy do knih pozemkových za řízení exekuč
ního nebo zajišťovacího,

má-li nárok, předmět sporu, pohledávka 
nebo složený předmět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně ..................... Kč 6 —
b) od 100 Kč do 200 Kč včetně . . Kč 12-—
c) od 200 Kč do 500 Kč včetně . . Kč 20 —
d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně. . Kč 30-—
e) přes 1000 Kč za každých dal

ších započatých 1000 Kč více o Kč 4-—,
nejvýše však .........................  Kč 300-—.

Položka 3.

V řízení trestním:
a) za žaloby a třestní oznámení do

600 Kč ..................................... Kč 20 —
přes 500 Kč jako sazba pod pol.
2 d) a e);

b) za hlavní přelíčení před okres
ními soudy do 2000 Kč.......... Kč 40-—
přes 2000 Kč jako sazba pol. 2 e).

Poznámkykpoložkám 1 až 3.
1. Nastane-li některá ze zvláštních okolností 

v §§ 7, 9 nebo 11 ex. ř. nebo v § 13 zák. čl. 
LX z roku 1881 jmenovaných, neb opírá-li 
se exekuční návrh o cizozemský exekuční ti
tul (§§ 79, 80, 86 ex. ř., § 33 zák. čl. LIV 
z roku 1912), zvýší se odměna za exekuční 
(zajišťovací) 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 za
bavených věcí, nebo návrh, aby poddlužníkovi 
dán byl příkaz dle § 301 ex. ř. neb § 122 zák. 
čl. LX z roku 1881.

3. Hořejší sazby za roky (ústní jednání 
nebo hlavní přelíčení) platí, trvají-li nejvýše 
hodinu. Trvají-li déle než hodinu, platí se za 
každou další, třeba jen započatou hodinu po
lovice sazby.

4. Vyššího poplatku za prvou hodinu jed
nání nebo přelíčení jest použiti i při odlože
ných jednáních, nikoli však, bylo-li jednání 
(přelíčení) odloženo na týž den. Doba porady 
soudní započte se do doby rozhodné pro vy
měření poplatku.

5. Za čekání na rok po % hodině čekání za 
každou, třeba jen započatou půlhodinu pří
sluší polovice sazeb pod položkou 2, nejvýše 
80 Kč.

Položka 4.

Za žaloby a ústní jednání (přelíčení).

V řízení civilním: 

za žaloby nikoliv jednoduché, 
za odpovědi na žalobu, 
za přípravné spisy obsahující skutková 

tvrzení,
za ústní jednání, a to i před soudcem do

žádaným nebo z příkazu čiiiným,
za jednání v řízení o svolení k výpovědi;

v řízení trestním:
za odvolání proti rozsudkům okresních 

I soudů,
za přelíčení před soudy sborovými,

má-li předmět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně.................... Kč 15-—
b) od 100 Kč do 200 Kč včetně .. Kč 25-—-
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c) od 200 Kč do 500 Kč včetně .. Kč 40—
d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně.. Kč 60 —
e) od 1000 Kč do 30.000 Kč za 

každých dalších započatých
1000 Kč více o .......................... Kč 10-—

f) přes 30.000 Kč za každých dal
ších započatých 10.000 Kč
více o.........................................Kč 40—,

•nikdy však více nežli........Kč 1500—.
Poznámka: Poznámky č. 3—5 k položce 

1—3 platí i zde.

Položka 5.

Odvolání a odvolací ústní jednání.

V řízení civilním: 

za odvolací spisy,
za odvolací sdělení, pokud vyhovují zákon

ným ustanovením,
za odvolací ústní jednání,
za stížnost proti konečnému usnesení v ří

zení o rušení držby;

v řízení trestním:
za zmateční stížnosti a odvolání proti roz

sudkům sborových soudů,

má-li předmět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně............. Kč 20-—
b) od 100 Kč do 200 Kč včetně Kč 35 —
c) od 200 Kč do 500 Kč včetně Kč 60 —
d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně Kč 75 —
e) od 1000 Kč do 20.000 Kč 

za každých dalších započatých
1000 Kč více o .....................  Kč 15 —

f) přes 20.000 Kč za každých dal
ších započatých 10.000 Kč
více o ................................... Kč 50-—,
nikdy však více nežli .......... Kč 2000—.

Poznámky: 1. Poznámky č. 8—5 k pol. 
1—3 platí i zde.

2. Zřeknou-li se obě strany odvolacího lí
čení, nebo nepřijde-li k němu zástupce strany, 
která podala sdělení, přísluší za odvolací sdě
lení sazební odměna celá, jinak jen polovina.

P o 1 o ž k a 6.

Za dovolání a dovolací sdělení a za jednání 
před soudem třetí stolice,

má-li předmět hodnotu:
a) do 200 Kč včetně .......

b) od 200 Kč do 500 Kč včetně .. Kč 65—
c) od 500 Kč do 1000 Kč včetně . Kč 100 —
d) od 1000 Kč do 20.000 Kč za

každých dalších započatých
1000 Kč více o ...................... Kč 20—

e) přes 20.000 Kč za každých dal-
ších započatých 10.000 Kč ví-
ce o ....................................... Kč 60 —
nikdy však více nežli............ Kč 2500-—.

Poznámka: Poznámky č. 3—5 k pol. 1—3 
platí i zde.

Položka 7.

Stížnosti.

Za stížnosti do rozhodnutí první stolice 
kromě stížností proti konečnému usnesení 
v řízení o rušení držby, polovina sazby podle 
položky 5.

Za stížnosti do rozhodnutí druhé stolice 
polovina sazby podle položky 6.

Za stížností pouze proti přisouzení útrat 
vůbec odměna v položce 4. podle výše přisou
zených útrat, jimž se odporuje.

Položka 8.

Dopisy.

I. Za sepsání, opis a výpravu upomínacích 
a jiných jednoduchých dopisů (obsílek do 
kanceláře nebo k jednání) se stručnějším sdě
lením stavu věci, neděje-li se blanketem anebo
přetiskem,

má-li předmět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně ................... Kč 3 —
b) od 100 Kč do 200 Kč včetně... . Kč 4—-
c) od 200 Kč do 1000 Kč včetně. . Kč 5 —
d) od 1000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 8 —
e) přes 5000 Kč ...........................  Kč 12—.

Za pouhou obsílku, nejvýše 
s udáním předmětu jednání, ve 
všech případech.............................  Kč 2 —

II. Za sepsání jiných složitějších dopisů, 
neobsahujících však posudku aneb obšírných 
zpráv ze spisů a pod.,

má-li předmět hodnotu:
a) do 100 Kč včetně ................... Kč 3-—
b) od 100 Kč do 200 Kč včetně .. Kč 4 —
c) od 200 Kč do 500 Kč včetně . . Kč 5 —
d) od 500 Kč do 1000 Kč včetně.. Kč 8 —Kč 45-
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e) od 1000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 10-—
f) od 5000 Kč do 20.000 Kč včetně Kč 15-—
g) přes 20.000 Kč ....................... Kč 20 —
za první stranu a polovinu této sazby za kaž
dou další stránku dopisního (kvartového) 
formátu.

Položka 9.

Rozmluvy.

I. Za jednoduché rozmluvy nebo porady do
čtvrt hodiny trvající, nesepisuje-li se infor
mace, ani není-li to přípravou k jed
nání ...............................................  Kč 5-—.

II. Za rozmluvy jiné, na př. spojené se se
psáním informace, poskytnutím porady v jed
noduchých věcech,

má-li předmět hodnotu:
a) do 200 Kč včetně .................... Kč 5-—
b) od 200 Kč do 500 Kč včetně .. Kč 8-—
c) od 500 Kč do 1000 Kč včetně .. Kč 12 —
d) od 1000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 16-—
e) od 5000 Kč do 10.000 včetně Kč 20—
f) od 10.000 Kč do 50.000 Kč

včetně ......................................  Kč 25-—
g) přes 50.000 Kč......................... Kč 30-—
za každou, třeba jen započatou čtvrthodinu.

Poznámka: Tyto sazby platí i pro rozmluvy 
telefonické.

Položka 10.

Za pročtení spisů, podání, soudních rozhod
nutí a pod. k informaci, má-li předmět
hodnotu:

a) do 500 Kč včetně ....................... Kč 1—
b) od 500 Kč do 5000 Kč včetně .... Kč 3-—
c) přes 5000 Kč ............................  Kč 5—.

Poznámka: Tyto sazby se nevztahují na
studium rozsáhlých spisů a rozsáhlých soud
ních rozhodnutí, které budiž odměňováno po
dle volného uvážení soudu.

Položka 11.

Za sepsání a opis advokátní plné moci 
Kč 2 —.

P o 1 o ž k a 12.

Za převzetí, zapsání, uschování, zúčtování 
a vydání peněz nebo cenných papírů

a vkladních knížek, i se sepsáním stvrzenky 
z hodnoty v den převzetí advokátem:

a) u částek až včetně do 2000 Kč .... 14%, 
nikdy však méně nežli 50 haléřů,

b) u částek vyšších z částky 2000 Kč
převyšující dále jen ................. . -Vio0/..

Nemohou-li tyto hodnoty býti převzaty nebo 
vydány v advokátově kanceláři ani poštou, 
kromě toho advokátu za cestu k místu, kde pe
níze neb cenné papíry byly převzaty nebo vy
dány:

a) u částek do 200 Kč včetně ... Kč 4-—-
b) od 200 Kč do 1000 Kč včetně Kč 8—
c) od 1000 Kč do 5000 Kč včetně Kč 12 —
d) od 5000 Kč do 10.000 Kč včetně Kč 20 —
e) od 10.000 Kč výše ................. Kč 25 —

a je-li místo vzdáleno přes 2 km, při polož
kách b)—e) mimo to ještě náhrada za dvoj- 
spřežní povoz dle místních cen.

Položka 13.

Výkony solicitátorské.

Za výkony mimo advokátní kancelář ob
starávané kancelářským zaměstnancem neza
psaným do seznamu kandidátů advokacie, 
i s promeškáním času, neobsahuj e-li o tom 
sazba zvláštního ustanovení, jako zejména za 
pátrání v pozemkové nebo jiné veřejné knize, 
vůbec u soudu nebo jiného úřadu, za inter
venci při exekučních (zajišťovacích) úkonech, 
je-li nutná, tu však jen, převyšuje-li nárok 
100 Kč, za složení peněz k soudu a podobné 
výkony, za celý čas nepřítomnosti jednáním 
způsobené, a to

má-li předmět hodnotu:
a) do 500 Kč až do půl hodiny .... Kč 5—

za každou i jen započatou půl
hodiny další .........................  Kč 3—

b) přes 500 Kč až do půl hodiny .. Kč 10-—
za každou i jen započatou půl

hodinu další........................... Kč 6-—

B. Cestovné a poplatky vzdálenostní. 

Položka 14.

Jde-li o úkon v soudním řízení mimo sídlo 
soudu na místě od advokátní kanceláře více 
nežli 2 km vzdálené, jest nahraditi kromě od
měny za jednání samo
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a) cestovné, a to:

aa) může-li se použiti spojení železničního 
(parníkového) náhrada železničních (parní
kových) poplatků, a je-li kancelář advoká
tova nebo místo, kde se jednání konalo, od že
lezniční (parníkové) stanice vzdáleno více 
než 2 km, náhrada povozného ke stanici nebo 
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 jednání 
se koná, a zpět;

cc) když nelze použiti ani povozu, nahradí 
se cesta tam i zpět.

Při tom náleží:

a) advokátovi I. třída na dra
hách a parnících, dvojsprežní po
voz a za cestu vykonanou bez po
vozu za každou půlhodinu třeba
jen započatou náhrada.................  Kč 10-—

j8) kandidátu advokacie II. třída 
na drahách, I. třída na parnících, 
jednospřežní povoz a za půlhodiny 
cesty bez povozu i jen započatou .. Kč 6-—

y) jinému zaměstnanci III. třída 
na drahách, II. třída na parnících, 
může-li se použiti hromadných do
pravních prostředků, náhrada za 
tyto, není-li jich, náhrada za jedno
spřežní povoz a za každou bez po
vozu vykonanou, třeba jen zapo
čatou půlhodinu cesty .................. Kč 8-—.

Poznámka: V místech, kde jednospřežní 
povozy nejsou po ruce, nebo nejsou obvyklé, 
náleží místo jednospřežního povozu vůz dvou- 
spřežní.

b) stravné: trvá-li nepřítomnost denně nej
méně šest hodin, za každý den

aa) advokátu ...........Kč 35-—•
bb) kandidátu advokacie . . Kč 30-—-
cc) jinému zaměstnanci . . Kč 20-—

c) poplatek za nocleh: musí-li přenocovati 
mimo bydliště, za každou noc:

aa) advokátu ...........Kč 30-—
bb) kandidátu advokacie . . Kč 25 —
cc) jinému zaměstnanci . . Kč 15 —

d) poplatek za promeškání času, pokud za 
jednání včetně promeškání nenáleží odměna

dle položky 13, za každou pracovní hodinu 
(poznámka 3) ztrávenou na cestě nebo na 
místě, kde se jednání koná, mimo čas po
třebný k výkonu jednání, počatou hodinu za 
celou čítajíc:

aa) advokátu ........................Kč 20-—
bb) kandidátu advokacie . . Kč 15-— |
cc) jinému zaměstnanci . . Kč 10-—

e) náhrada za čas ztrávený kromě pracov
ních hodin (poznámka 3) na cestě k místu 
a z místa, kde se jednání konalo, za každou 
počatou hodinu:

aa) advokátu ........................Kč 10 —
bb) kandidátu advokacie . . Kč 5-— 
cc) jinému zaměstnanci . . Kč 3 —

Poznámka k položce 14:

1. Dodá-li strana sama povoz, nemůže býti 
požadována náhrada povozného.

2. Je-li stanice dráhy nebo parníku, jejž 
advokát použije, vzdálena od jeho bydliště 
nebo místa jednání do 2 km, může mu 
soud, odůvodňují-li to zvláštní poměry místní 
nebo dopravní, přiznati náhradu za námahu 
ke stanici nebo místu jednání a zpět. Totéž 
platí i tam, kde část cesty, na které nebylo 
lze použiti povozu, je kratší než 2 lan.

8. Za pracovní čas pokládá se doba od 8 ho
din do 17 hodin.

4. Ve Velké Praze náleží, jedná-li se mimo 
obvod okresního soudu, v němž jest, advoká
tova kancelář, ve věcech hodnoty přes 1000 Kč 
vzdálenostní poplatek a to vykoná-li cestu

advokát sám................... .... . Kč 20-—,

vykoná-li ji kandidát advokacie . Kč 12 -—,

jsou-!i místo nebo soud, kde se jedná, vzdá
leny od advokátovy kanceláře přes 2 km.

Ve věcech hodnoty do 1000 Kč vůbec a za 
cesty jiných zaměstnanců, buďte nahrazeny 
místo poplatku vzdálenostního výlohy hro
madných dopravních prostředků.

C. Poplatky manipulační.

Položka 15.

Za opis spisů, listin a příloh i se srovná
ním, výpravou a opatřením psacích potřeb, 
za každou započatou stránku alespoň o 25 řád
cích bez rozdílu, zda opis byl psán, rozpmo-
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žen mechanicky nebo bylo použito 
má-li předmět hodnotu:

tiskopisů,

a) do 100 Kč včetně.................... Kč —50
b) od 100 Kč do 500 Kč včetně . Kč 1—
c) od 500 Kč do 1000 Kč včetně . Kč 1-50
d) od 1000 Kč do 5000 Kč včetně . Kč 2—
e) přes 5000 Kč výše.................... Kč 2-50.

Zhotovují-li se opisy velkých rozměrů, účtů, 
tabulek nebo výkazů, obsahujících většinou 
číslice, za každou i jen započatou stránku, 
má-li předmět hodnotu:

a) do 100 Kč včetně.................... Kč 1—
b) od 100 Kč do 5000 Kč včetně . . Kč 2-50
c) přes 5000 Kč ............................. Kč 3—.

Položka 16.

^Za podání na poštu, telegrafní nebo jiný 
úřad, jakož i přijetí zpátečních lístků Kč 1—.

Poznámka: Bylo-li podání k soudu učiněno 
telegraficky, budiž vedle sazební 
odměny za podání a 'podá í tele
gramu nahrazen i poplatek za 
telegram jako hotový výdaj; za 
spis, kterým se telegrafické po
dání opakuje, náleží toliko po
platky manipulační.

Položka 17.
Za vybrání poštovní poukázky nebo po

ukázky poštovního šekového úřadu u pošty 
nebo za zaslání peněz poštovní poukázkou, 
složním listem nebo šekem za každý jednot
livý případ předpokládaje, že poukázaná nebo 
placená částka j est vyšší než 20 Kč. . Kč 1-—.

Položka 18.
Za záznam lhůty nebo roku (stání) soudem 

stanovených a za nahlédnutí do doručených 
anebo zaslaných spisů k tomu potřebné

Kč —50.

Vrv/.g.Strtfni tiskárna v !


