
549/1991 Sb. 
 

ZÁKON 
 

o soudních poplatcích 
 

ve znění pozdějších předpisů (výňatek)  
  

 
 

§ 10  
 

Vrácení poplatku  
 

 (1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. 
Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z účtu 
soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku zaplaceném kolkovou 
známkou. Poplatek ani přeplatek na poplatku se nevrací, nepřevyšuje-li částku 50 Kč, s výjimkou 
uvedenou v odstavci 2.  
  
 (2) Soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě nesprávné výzvy 
soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena.  
  
 (3) Soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním 
návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně 
však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi 
přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení 
zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z 
účtu soudu zaplacený poplatek.  
  
 (4) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 
Kč, i v případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k 
němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti platebnímu 
rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu. Soud 
postupuje stejným způsobem po podání odporu nebo námitek, bylo-li řízení zastaveno před 
prvním jednáním; věta první se použije obdobně.  
  
 (5) V řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 
3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.  
  
 (6) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení 
zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu 
zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po 
vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z 
účtu soudu polovinu poplatku. Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství 
zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí 
soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na 
zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět po vydání rozhodnutí 
soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu 
poplatku.  
  
 (7) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 
Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. 
Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku; věta 
první se použije obdobně.  
  
 (8) Byla-li věc po zaplacení poplatku nebo po vydání rozhodnutí, kterým byla uložena 
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povinnost zaplatit poplatek, postoupena jinému příslušnému soudu, vrací přeplatek (poplatek 
nebo jeho odpovídající část) z účtu soudu tento soud.  
  
 (9) Poplatek ani přeplatek na poplatku nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce 
kalendářního roku, v němž byl zaplacen. Lhůta neběží, je-li řízení podle zvláštního právního 
předpisu přerušeno. 


