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Podle kán. 1649, § 1 CIC vydávám pro Diecézní církevní soud v Hradci Králové 
předpis o soudních výlohách: 

1. O soudních poplatcích 
§ 1 

Předmět a účel soudních poplatků 
1. Soudní poplatky (dále jen „poplatky“) se vybírají za jednotlivá řízení, 

prováděná na návrh žalobce Diecézním církevním soudem v Hradci Králové 
(dále jen „soud“), která jsou vymezena v sazebníku soudních poplatků (dále 
jen „sazebník“). Sazebník je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. 

2. Účelem soudních poplatků je přispět na chod soudu těmi účastníky řízení, 
kteří žádají o jeho rozhodnutí. Zaplacení povinného soudního poplatku nijak 
nezaručuje úspěch v předmětném sporu. 

§ 2 
Poplatníci 

Poplatníkem je navrhovatel poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak. 

§ 3 
Způsob placení poplatků 

1. Poplatky lze platit: 
a) převodním příkazem na účet 1006010044/5500; 
b) složenkou na účet 1006010044/5500. 

2. V obou případech je třeba uvést variabilní symbol 602117 a specifický 
symbol, který je poplatníku přidělen při přijetí kauzy. 

§ 4 
Vznik poplatkové povinnosti 

Poplatková povinnost vzniká zahájením řízení. 

§ 5 
Sazby poplatků 

1. Výše poplatků je stanovena pevnou částkou (pevný poplatek). Jednotlivé 
sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku v příloze tohoto rozhodnutí. 
Poplatky jsou včetně DPH podle platných právních předpisů. 

2. Soudní poplatky nezahrnují odměny za případné služby soudním znalcům 
a tlumočníkům nebo náhrady nákladů svědkům. 
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§ 6 
Splatnost poplatku 

Poplatek za podání návrhu je splatný v první instanci do dvou týdnů od 
obdržení soudní výzvy k jeho zaplacení. 

§ 7 
Následky nezaplacení poplatku 

Nebyl-li poplatek včas zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené 
soudem, soud v řízení až do jeho zaplacení nepokračuje a řízení se přerušuje. 

§ 8 
Vrácení poplatku 

1. Poplatek se vrátí, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li 
zaplaceno na poplatku více, než činila poplatková povinnost, přeplatek se 
vrátí. 

2. Byl-li zaplacen poplatek za řádné řízení sporné, ale soud postupoval 
v listinném řízení, vrátí soud navrhovateli přeplatek. 

§ 9 
Osvobození od poplatku nebo jeho části 

Soudní vikář může v případech hodných zvláštního zřetele poskytnout 
jednotlivým poplatníkům na jejich písemnou žádost úlevu na poplatku. Tuto 
žádost je nutno doložit doporučením vlastního faráře (resp. administrátora 
farnosti) žadatele a potvrzením příslušného orgánu státní správy o sociální 
potřebnosti žadatele. 

2. O odměnách advokátů 
§ 10 

O odměnách advokátů 
1. Advokáti soudu, kteří nejsou členy advokátní komory podle zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, poskytují své kanonické právní 
služby za sjednanou odměnu, která je předmětem smlouvy strany 
s advokátem, nesmí však přesáhnout částku 3.000,- Kč. 

2. Advokáti soudu, kteří jsou členy advokátní komory podle zákona č. 85/1996 
Sb., o advokacii, v platném znění, jsou odměňováni podle ustanovení tohoto 
zákona. 
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3. O odměnách soudních znalců, tlumočníků 
a o svědečném 

§ 11 
O odměnách soudních znalců 

1. Soudní znalci mají právo na odměnu (znalečné) ve výši stanovené v příloze 
tohoto zákona. Tuto odměnu jim vyplácí soud, a to bez zbytečného odkladu 
po obdržení znaleckého posudku. 

2. Ten, kdo navrhl vedení důkazu znaleckým posudkem, je povinen soudu 
částku znalečného předem zaplatit. Stejnou povinnost má poplatník 
v případech, kdy vypracování znaleckého posudku uloží soud z úřední 
povinnosti (kán. 1574 CIC) nebo dokonce z povinnosti uložené zákonem 
(kán. 1678, § 3 CIC /MIDI/). 

3. Povinnost předem uhradit částku znalečného vzniká dnem obdržení soudní 
výzvy a částka je splatná do 14 dnů od obdržení této výzvy. Nebyla-li povinná 
částka zaplacena ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, řízení se 
přerušuje až do jejího zaplacení. 

4. Způsob platby náhrady znalečného je stejný jako v případě soudních 
poplatků. 

§ 12 
O odměnách tlumočníků 

1. Soud neposkytuje tlumočnické služby. Je-li potřeba přeložit akta řízení či 
jejich část do cizího jazyka, zařizuje pořízení překladu navrhovatel nebo 
odvolatel a použije při tom zásadně služeb osoby navržené nebo stanovené 
soudem. 

2. Pokud procesní strana hodlá použít služeb vlastního tlumočníka, může tak 
učinit jen s předchozím přivolením soudu. 

3. Výši odměny stanoví cenový předpis nebo dohoda objednatele 
s tlumočníkem. 

§ 13 
O svědečném 

Žádá-li svědek náhradu nutných nákladů spojených s podáním svědectví, 
uhradí mu je ta procesní strana, která jeho předvolání navrhla. 
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4. Ustanovení přechodná a závěrečná 
§ 14 

Ustanovení přechodná 
1. Soudní poplatky podle sazebníku uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí se 

vyměří u řízení zahájených po účinnosti tohoto předpisu. 
2. Částky znalečného podle sazebníku uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí 

se stanoví u znaleckých posudků s datem dekretu o jmenování soudního 
znalce po účinnosti tohoto předpisu. 

§ 15 
Ustanovení závěrečné 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v diecézním věstníku 
ACRG a nabývá účinnosti dnem 15. února 2016. 

 
 
V Hradci Králové dne 9. února 2016 
 
 
Č. j.: BiHK-613/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 Mons. Pavel Boukal X Mons. Jan Vokál 
 kancléř diecézní kurie biskup královéhradecký 
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Příloha – sazebník soudních poplatků a znalečného 
 

 

Uvedené částky jsou včetně DPH. 
 

Soudní poplatky 
· řádné řízení v I. instanci  .......................................................  5.500,- Kč 
· listinné řízení v I. instanci  ....................................................  3.000,- Kč 
· diecézní řízení k přípravě žádosti Svatému otci 

o rozvázání nesvátostného manželství 
papežskou dispenzí ve prospěch víry  ...................................  4.000,- Kč 

 
 

Znalečné 
· za znalecký posudek  .............................................................  2.500,- Kč 

 
 

 


