
1. Problematika soudních
poplatkÛ ve správním soudnictví

zák. ã. 549/1991 Sb.

Ústavnû konformním v˘sledkem in-
terpretace zákona ã. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ nemÛÏe b˘t taková inter-
pretace, podle níÏ je úãastník fiízení povi-
nen platit soudní poplatek za kaÏdé
správní rozhodnutí, pokud se jedná
o rozhodnutí, která jsou skutkovû a práv-
nû zcela identická, t˘kající se t˘chÏ
úãastníkÛ a jsou vydána t˘Ï den stejn˘m
správním orgánem.

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4.
2008, sp. zn. II. ÚS 275/2008

Sb. n. u. ÚS 67/2008, svazek ã. 49/2008

Z odÛvodnûní:

StûÏovatelka se s odvoláním na poru-
‰ení ãl. 36 odst. 1 a 2 a ãl. 38 odst. 2 Listi-
ny základních práv a svobod (dále jen
„Listina“) domáhá zru‰ení v záhlaví uve-
deného usnesení, kter˘m jí bylo s odvolá-
ním na ustanovení poloÏky 14a bodu 2
písm. a) sazebníku soudních poplatkÛ –
pfiílohy k zákonu ã. 549/1991 Sb., o soud-
ních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ uloÏeno zaplatit doplatek soudního
poplatku ve v˘‰i 14 000 Kã.

Z tvrzení uveden˘ch v ústavní stíÏnos-
ti a obsahu pfiipojeného spisu Mûstského
soudu v Praze je zfiejmé, Ïe stûÏovatelka se
jedinou Ïalobou podanou dne 28. 11. 2007
domáhala zru‰ení osmi skutkovû i právnû
zcela stejn˘ch rozhodnutí vydan˘ch Fi-
nanãním fieditelstvím pro hlavní mûsto

Prahu ve stejn˘ den. Uveden˘mi rozhod-
nutími bylo zamítnuto osm identick˘ch
odvolání proti osmi taktéÏ identick˘m pla-
tebním v˘mûrÛm Finanãního úfiadu pro
Prahu 9, jimiÏ správce danû sdûlil stûÏova-
telce pfiedpis penále za prodlení s úhradou
danû z pfiidané hodnoty za zdaÀovací ob-
dobí od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2002. Právní
argumentace stûÏovatelky vÛãi v‰em tûmto
rozhodnutím je shodná, napadá je tedy ja-
ko celek, aniÏ by vÛãi jednotliv˘m z nich
vzná‰ela jiné námitky. Soudní poplatek ve
v˘‰i 2 000 Kã byl zaplacen vylepením
v kolkov˘ch známkách.

Napaden˘m usnesením ze dne 12. 12.
2007 byla stûÏovatelka vyzvána k dopla-
cení 14 000 Kã podle poloÏky 14a bodu 2
písm. a) pfiílohy zákona ã. 549/1991 Sb.,
tj. poplatku ve v˘‰i 2 000 Kã za kaÏdé jed-
notlivû napadené rozhodnutí správního
orgánu.

StûÏovatelka dne 27. 12. 2007 poÏáda-
la o osvobození od soudních poplatkÛ
a dne 28. 12. 2007 uãinila podnût ve smys-
lu § 12 zákona ã. 549/1991 Sb. Mûstsk˘
soud jejímu podnûtu nevyhovûl a v odpo-
vûdi ze dne 22. 1. 2008 setrval na svém ná-
zoru, dle nûhoÏ ve vûcech správního soud-
nictví je Ïalobce povinen uhradit soudní
poplatek ve v˘‰i 2 000 Kã za kaÏdé z na-
paden˘ch správních rozhodnutí, pfiiãemÏ
na uvedeném nic nemûní ani nález Ústav-
ního soudu sp. zn. I. ÚS 664/03 ze dne
16. 3. 2006 (N 56/40 SbNU 547) ani roz-
sudek Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn.
2 As 53/2004-76, neboÈ dosud nebylo
Ústavním soudem rozhodnuto o návrhu
Mûstského soudu v Praze na zru‰ení po-
loÏky 14a bodu 2 písm. a) pfiílohy zákona
ã. 549/1991 Sb.
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StûÏovatelka namítá, Ïe z ustanovení
§ 1 zákona ã. 549/1991 Sb. ani z poloÏky
14a sazebníku poplatkÛ uvedeného v pfiílo-
ze zákona ã. 549/1991 Sb. nelze dovodit, Ïe
by pfiedmûtem poplatkové povinnosti bylo
jednotlivé napadené správní rozhodnutí,
jak tvrdí mûstsk˘ soud. Pfiedmûtem poplat-
kové povinnosti je ve skuteãnosti jeden
úkon úãastníka – jedna podaná Ïaloba. Ten-
to názor je podepfien i nálezem Ústavního
soudu sp. zn. I. ÚS 664/03 a Nejvy‰‰ího
správního soudu sp. zn. 2 As 53/2004-76
a jejich aktuální rozhodovací praxí. Roz-
hodnutí mûstského soudu spoãívá na ne-
správném v˘kladu a aplikaci jednoduché-
ho práva, které bylo soudem vyloÏeno
v rozporu s ústavním pofiádkem. Jedná se
o rozhodnutí pfiekvapivé, neboÈ je vydáno
v pfiímém rozporu s jiÏ dfiíve vydan˘m ná-
lezem Ústavního soudu (a rozsudkem Nej-
vy‰‰ího správního soudu). StûÏovatelka se
dále vyjadfiuje k závaznosti nálezÛ Ústav-
ního soudu, v nichÏ byl zformulován
ústavnû konformní v˘klad právního pfied-
pisu. ZdÛrazÀuje, Ïe v podmínkách právní-
ho státu je nemyslitelné, aby obecn˘ soud
s vûdomím jednotné a jasnû srozumitelné
judikatury zvolil interpretaci, kterou
Ústavní soud povaÏuje za neústavní.

Ústavní stíÏnost proti usnesení mûst-
ského soudu povaÏuje stûÏovatelka za pfií-
pustnou, neboÈ za racionální nelze povaÏo-
vat postup, kter˘ by ji nutil nejdfiíve poru‰it
usnesení soudu o poplatkové povinnosti,
vyãkat na zastavení fiízení a poté podat ka-
saãní stíÏnost, která by opût byla zpoplat-
nûna. V uvedeném pfiípadû by bylo moÏno
podat ústavní stíÏnost teprve proti rozhod-
nutí Nejvy‰‰ího správního soudu o kasaãní
stíÏnosti, pfiiãemÏ takto interpretované 
vyãerpání procesních prostfiedkÛ by vedlo
ke znemoÏnûní pfiístupu k Ústavnímu sou-
du a devalvaci ústavní stíÏnosti. StûÏo-
vatelka v souladu s názorem Ústavního
soudu vypl˘vajícím z jeho rozhodovací
praxe vyuÏila moÏnosti dané § 12 zákona

ã. 549/1991 Sb. a podala podnût, jímÏ
mohlo b˘t dosaÏeno zmûny ãi zru‰ení roz-
hodnutí o poplatkové povinnosti.

Mûstsk˘ soud ve vyjádfiení k ústavní
stíÏnosti uvedl, Ïe dle poloÏky 14a bodu 2
písm. a) zákona ã. 549/1991 Sb. je popla-
tek za Ïalobu nebo jin˘ návrh na zahájení
fiízení ve vûcech správního soudnictví pro-
ti rozhodnutí správního orgánu stanoven
na 2 000 Kã, tedy dle poãtu napaden˘ch
rozhodnutí. Skutkovou a právní identitu
napaden˘ch rozhodnutí mÛÏe soud konsta-
tovat aÏ po jejich pfiezkoumání. Soudní
poplatek z kaÏdého napadeného rozhodnu-
tí má b˘t vybrán jak v pfiípadû, kdy soud
rozhodne o napaden˘ch rozhodnutích jedi-
n˘m rozsudkem s ohledem na jejich iden-
titu, tak i v pfiípadû, kdy tuto identitu
neshledá a rozhodnutí vylouãí k samostat-
nému projednání.

Podle § 44 odst. 2 zákona ã. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu (dále jen „zákon
o Ústavním soudu“), mÛÏe Ústavní soud
se souhlasem úãastníkÛ od ústního jednání
upustit, nelze-li od tohoto jednání oãeká-
vat dal‰í objasnûní vûci. Vzhledem k tomu,
Ïe obû podmínky citovaného ustanovení
byly naplnûny, Ústavní soud od ústního
jednání v pfiedmûtné vûci upustil.

Ústavní soud nejdfiíve konstatuje, Ïe
shledal ústavní stíÏnost jako pfiípustnou,
neboÈ stûÏovatelka postupovala, pokud jde
o vyãerpání opravn˘ch prostfiedkÛ, ade-
kvátním zpÛsobem a ve shodû s rozhodnu-
tím Ústavního soudu v obdobné vûci
(sp. zn. I. ÚS 664/03). Poté, co se Ústavní
soud seznámil s obsahem pfiipojeného spi-
su a pfiezkoumal, Ïe tvrzení obsaÏená
v ústavní stíÏnosti mají oporu v listinn˘ch
podkladech, dospûl k závûru, Ïe ústavní
stíÏnost je dÛvodná.

V projednávané vûci byla zjevnû spor-
nou otázkou otázka interpretace pojmu
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„Ïaloba nebo jin˘ návrh ve vûcech správní-
ho soudnictví“, tj. zda její jednota je urãe-
na mnoÏstvím podání, do nichÏ úãastník
své nároky vãlení, poãtem rozhodnutí, jeÏ
napadá, ãi jinak.

K dané problematice se jiÏ Ústavní
soud vyjádfiil v citovaném nálezu sp. zn. I.
ÚS 664/03 a dal‰ích rozhodnutích [napfi.
sp. zn. II. ÚS 745/06 ze dne 17. 5. 2007
(N 83/45 SbNU 239), sp. zn. I. ÚS 43/07
ze dne 26. 9. 2007 (N 149/46 SbNU 481)],
v nichÏ uvedl, Ïe ústavnû konformním v˘-
sledkem interpretace zákona ã. 549/1991 Sb.
nemÛÏe b˘t taková interpretace, podle níÏ
je úãastník fiízení povinen platit soudní po-
platek za kaÏdé správní rozhodnutí, pokud
se jedná o rozhodnutí skutkovû a právnû
zcela identická, t˘kající se t˘chÏ úãastníkÛ
a vydaná t˘Ï den stejn˘m správním orgá-
nem. Interpretaci zákona ã. 549/1991 Sb.,
dle níÏ je tfieba zpoplatnit kaÏdé jednotlivé
správní rozhodnutí, je proto tfieba povaÏo-
vat za protiústavní.

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 69/06 ze 
dne 29. 1. 2008 (N 22/48 SbNU 243;
269/2008 Sb.) se Ústavní soud opûtovnû
podrobnû zab˘val otázkou moÏn˘ch v˘-
kladov˘ch alternativ poloÏky 14a bodu 2
písm. a) zákona ã. 549/1991 Sb., pfiiãemÏ
neshledal Ïádn˘ dÛvod se od své pfiedcho-
zí judikatury k dané vûci odch˘lit, neboÈ
v˘klad uvedeného ustanovení obsaÏen˘
v citované judikatufie Ústavního soudu
a Nejvy‰‰ího správního soudu je ústavnû
konformní, tj. souladn˘ jak s ãl. 36 Listiny,
tak i ãl. 1 Ústavy âeské republiky. Návrh
byl proto zamítnut.

Ústavní soud v citovaném nálezu dále
mimo jiné uvedl, Ïe k základním argumen-
taãním metodám postupu Ústavního soudu
v fiízení o kontrole norem patfií princip
priority ústavnû konformní interpretace
pfied derogací, podle nûhoÏ v situaci, kdy
urãité ustanovení právního pfiedpisu umoÏ-

Àuje dvû rÛzné interpretace, pfiiãemÏ jedna
je v souladu s ústavním pofiádkem a druhá
je s ním v rozporu, není dán dÛvod zru‰ení
tohoto ustanovení. Pfii aplikaci daného
právního pfiedpisu je úkolem v‰ech stát-
ních orgánÛ interpretovat jej ústavnû kon-
formním zpÛsobem. Tato metoda vychází
z principu dûlby moci a s ní spojeného
principu zdrÏenlivosti, tj. z principu, dle
nûhoÏ, lze-li zaji‰tûní ústavnosti dosáh-
nout alternativními prostfiedky, Ústavní
soud volí ten, jenÏ moc zákonodárnou
omezuje v mífie nejmen‰í. Ústavní soud se
ztotoÏnil s argumentací Nejvy‰‰ího správ-
ního soudu, kter˘ akcentoval dÛleÏitost zá-
sady dispoziãní v soudním fiízení správním
a v jejím rámci oprávnûní Ïalobce vymezit
pfiedmût fiízení, tj. i formou kumulace na-
paden˘ch správních rozhodnutí. Kromû
momentu ochrany svobody a autonomie
vÛle upozornil v této souvislosti i na racio-
nalitu takového postupu, na princip pro-
cesní ekonomie.

Shora uvedené závûry se plnû vztahují
i na projednávanou vûc a Ústavní soud ne-
shledal dÛvod se od závûrÛ citovan˘ch
v uveden˘ch rozhodnutích odch˘lit a v po-
drobnostech na nû odkazuje.

Pokud tedy mûstsk˘ soud v projedná-
vané vûci vymûfiil stûÏovatelce soudní po-
platek 2 000 Kã za kaÏdé jednotlivé správ-
ní Ïalobou napadené správní rozhodnutí,
pfiestoÏe v‰echna tato rozhodnutí fie‰ila
stejnou právní otázku, t˘kala se pouze stû-
Ïovatelky, byla vydána ve stejn˘ den jed-
ním a t˘mÏ správním orgánem, dopustil se
postupu, kter˘ ve svém dÛsledku mohl
vést k omezení stûÏovatelky v pfiístupu
k soudu a kter˘ je nutné ze shora uveden˘ch
dÛvodÛ oznaãit za protiústavní. Intenzita
zásahu do základních práv stûÏovatelky je
o to v˘raznûj‰í, Ïe mûstsk˘ soud navíc vû-
domû nerespektoval jednoznaãnou judika-
turu Ústavního soudu a Nejvy‰‰ího správ-
ního soudu t˘kající se této problematiky.
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Z pfiedchozích rozhodnutí pfiitom bylo ne-
jen zfiejmé, kter˘ v˘klad uvedeného usta-
novení je akceptovateln˘ jako ústavnû kon-
formní, ale i závûr, Ïe za situace, kdy dané
ustanovení umoÏÀuje dvû rÛzné interpreta-
ce, je povinností v‰ech státních orgánÛ in-
terpretovat pfiíslu‰né ustanovení ústavnû
konformním zpÛsobem. V této souvislosti
Ústavní soud pfiipomíná, Ïe princip priori-
ty ústavnû konformní interpretace pfied de-
rogací pfiíslu‰ného ustanovení vypl˘vá jiÏ
z pfiedchozí v‰eobecnû dostupné a známé
judikatury Ústavního soudu.

S ohledem na v˘‰e uvedené skuteã-
nosti Ústavní soud vyhovûl ústavní stíÏ-
nosti a napadené rozhodnutí pro rozpor
s ãl. 36 odst. 2 Listiny zru‰il podle § 82
odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

2. Kumulace soudního poplatku 

ãl. 36 Listiny 
poloÏka 14a bodu 2 písm. a) pfiílohy

k zák. ã. 549/1991 Sb.

I. Otázkou ústavnû konformní inter-
pretace ustanovení písmene a) bodu 2
poloÏky 14a sazebníku poplatkÛ se zab˘-
val Ústavní soud komplexnû v nálezu
sp. zn. I. ÚS 664/03 (Sbírka nálezÛ
a usnesení Ústavního soudu, svazek 40,
nález ã. 56). Úvodem v nûm navázal na
svoji pfiedchozí judikaturu k poplatkové
povinnosti (sp. zn. IV. ÚS 162/99, tamtéÏ,
svazek 15, nález ã. 104), v níÏ zdÛraznil,
Ïe „úprava poplatkové povinnosti ãi
osvobození od ní provedená zákonem
ã. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ pfiedstavu-
je jeden ze základních momentÛ podmi-
Àujících právo na soudní ochranu ve
smyslu ãl. 36 odst. 1 Listiny“. Z uvedené
teze vyvodil pak v daném nálezu sp. zn.
I. ÚS 664/03 závûr, dle nûhoÏ „exces
obecného soudu pfii rozhodování o v˘‰i

poplatku podle zákona ã. 549/1991 Sb.
mÛÏe dosáhnout takové míry, Ïe zasáhne
i do základního práva podle ãl. 36 odst. 1
ãi 2 Listiny“. Interpretaãní alternativu
umoÏÀující kumulaci soudního poplatku
pfii aplikaci písmene a) bodu 2 poloÏky
14a sazebníku poplatkÛ proto jako
ústavnû rozpornou vylouãil: „Interpre-
tace zákona ã. 549/1991 Sb., podle níÏ
úãastník fiízení je povinen platit soudní
poplatek za kaÏdé správní rozhodnutí,
která jsou skutkovû a právnû zcela iden-
tická, t˘kají se t˘chÏ úãastníkÛ a jsou vy-
dána t˘Ï den, stejn˘m správním orgá-
nem, je nejen disproporãní, ale také
protiústavní. Listina základních práv
a svobod stanoví v ãl. 36 odst. 2 zásadu,
podle níÏ kdo tvrdí, Ïe byl na sv˘ch prá-
vech zkrácen rozhodnutím orgánu vefiej-
né správy, mÛÏe se obrátit na soud, aby
pfiezkoumal zákonnost takového rozhod-
nutí. Ve svûtle tohoto ãlánku Listiny mûl
postup mûstského soudu charakter pod-
statného omezení stûÏovatelky v pfiístu-
pu k soudu.“ Uvedené stanovisko Ústav-
ní soud potvrdil i ve své dal‰í judikatufie.

II. Nejvy‰‰í správní soud ve shodû
s tradicí, doktrínou i ústavním prin-
cipem ochrany svobody v rozsudcích 
ãj. 1 Afs 127/2005-105 a 2 As 53/2004-76
akcentoval dÛleÏitost zásady dispoziãní
v soudním fiízení správním, v jejím rám-
ci oprávnûní Ïalobce vymezit pfiedmût
fiízení, tj. i formou kumulace napade-
n˘ch správních rozhodnutí. Kromû mo-
mentu ochrany svobody a autonomie
vÛle upozornil v této souvislosti i na ra-
cionalitu takového postupu, na princip
procesní ekonomie. S takto vyloÏen˘m
chápáním obou uveden˘ch zásad, tj. zá-
sady dispoziãní a zásady procesní eko-
nomie, se Ústavní soud plnû ztotoÏÀuje.

Pfiípustnost objektivní kumulace
v petitu návrhu odpovídá rovnûÏ úãelu
právních institutÛ spojení, resp. vylou-
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ãení vûci (§ 39 soudního fiádu správní-
ho). Je-li tedy na stranû jedné chránûna
autonomie vÛle navrhovatele promítají-
cí se v uplatnûní zásady dispoziãní, na
stranû druhé je rovnûÏ chránûna homo-
genita soudního fiízení, a to institutem
vylouãení vûci dle § 39 odst. 2 soudního
fiádu správního, dle nûhoÏ smûfiuje-li
jedna Ïaloba proti více rozhodnutím,
mÛÏe pfiedseda senátu usnesením kaÏdé
takové rozhodnutí vylouãit k samostat-
nému projednání, není-li spoleãné fiízení
moÏné nebo vhodné. Spoleãné fiízení
pfiitom je moÏné a vhodné, jde-li o vûci
skutkovû a právnû buì identické, anebo
obdobné a t˘kají-li se tyto vûci t˘chÏ
úãastníkÛ.

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1.
2008, sp. zn. Pl. ÚS 69/2006

Sb. n. u. ÚS 22/2008, svazek ã. 48/2008

Z odÛvodnûní:

I.
Vymezení vûci a rekapitulace návrhu

Ústavnímu soudu byl dne 21. záfií 2006
doruãen návrh Mûstského soudu v Praze na
zru‰ení ustanovení poloÏky 14a bodu 2
písm. a) pfiílohy zákona ã. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ vyjádfieného slovy: „Za Ïalobu ne-
bo jin˘ návrh na zahájení fiízení ve vûcech
správního soudnictví a) proti rozhodnutí
správního orgánu Kã 2 000,–.“

Navrhovatel tak uãinil dle § 64 odst. 3
zákona ã. 182/1993 Sb. ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, a to poté, co v souvislosti se
svojí rozhodovací ãinností v souladu
s ãl. 95 odst. 2 Ústavy âeské republiky
(dále jen „Ústava“) a § 48 odst. 1 písm. a)
soudního fiádu správního (dále téÏ jen
„s. fi. s.“) dospûl k závûru, Ïe ustanovení
poloÏky 14a bodu 2 písm. a) pfiílohy záko-
na o soudních poplatcích, jehoÏ má b˘t pfii

fie‰ení vûcí sp. zn. 9 Ca 52/2006, 9 Ca
53/2006, 9 Ca 54/2006, 9 Ca 55/2006
a 9 Ca 56/2006 pouÏito, je v rozporu
s ãl. 36 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod (dále téÏ jen „Listina“) a ãl. 1
Ústavy.

V uveden˘ch vûcech sp. zn. 9 Ca 
52-56/2006 je Mûstsk˘m soudem v Praze
rozhodováno o pûti Ïalobách obchodní
spoleãnosti FAD, a. s., proti Finanãnímu fie-
ditelství pro hlavní mûsto Prahu, jimiÏ se
domáhá zru‰ení 162 rozhodnutí Ïalované-
ho, kter˘mi byla zamítnuta odvolání proti
platebním v˘mûrÛm na daÀ z pfievodu ne-
movitostí, vydan˘m Finanãním úfiadem pro
Prahu 5. Uveden˘mi rozhodnutími nebylo
Ïalobkyni v daÀovém fiízení uznáno právo
na osvobození od danû z pfievodu nemovi-
tostí podle § 20 odst. 7 písm. a) a b) zákona
ã. 357/1992 Sb., o dani dûdické, dani daro-
vací a dani z pfievodu nemovitostí, které
uplatnila z pfievodu bytov˘ch a nebytov˘ch
jednotek v pfiesnû oznaãené nemovitosti,
pfiitom kupní smlouvy s pfiíslu‰n˘mi naby-
vateli – fyzick˘mi a právnick˘mi osobami –
jsou rÛzného data a právní úãinky vkladu
vlastnického práva vze‰lého z uveden˘ch
smluv rovnûÏ nastaly vÏdy k jinému ãaso-
vému okamÏiku (datu). Správní rozhodnutí
o vymûfiení danû, jakoÏ i rozhodnutí o od-
volání ve správním fiízení byla finanãními
orgány vydána jako samostatná rozhodnutí,
skutkovû i právnû posuzující konkrétní pfií-
pad pfievodu. Îalobkynû v rámci dispoziãní
volnosti napadla 162 správních rozhodnutí
5 Ïalobami, smûfiujícími proti tûm správním
rozhodnutím, která odpovídají urãitému
pfiedmûtu pfievodu (napfi. bytu s nebytov˘m
prostorem) nebo jen nebytovému prostoru
urãitého charakteru (napfi. sklep, garáÏ).

Úvodem odÛvodnûní návrhu na zru‰e-
ní pfiedmûtného zákonného ustanovení
Mûstsk˘ soud v Praze vychází z poukazu
na jednu z podmínek uplatnûní Ïalob pfied
správním soudem, jíÏ je splnûní poplatko-
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