Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne…2015,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách
a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský
tarif)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění
vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky
č. 167/2009 Sb. a vyhlášky č. 432/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského
dědického osvědčení činí 500 Kč.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
2. V § 14 odstavci 3 se za slova „vypočtené podle odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.
3. V § 14 odstavci 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
4. V Položce A přílohy k vyhlášce se za větu třetí vkládá věta: „Za sepsání notářského zápisu
o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které
obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních
korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže
notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do
obchodního rejstříku.....................................................2 000 Kč.“.
Čl. II
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ….
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Odůvodnění
Obecná část
Důvodem pro přijetí novely notářského tarifu je zejména nutnost splnit tzv. předběžné
podmínky stanovené Evropskou komisí. Jedna z těch to předběžných podmínek vyžaduje
„snížení nutných nákladů na založení podniku na částku 100 EUR“. Do těchto nutných
nákladů je počítán soudní poplatek a odměna notáře.
S ohledem na skutečnost, že zakladatelské právního jednání bude obsahovat pouze
povinné náležitosti, je vhodné stanovit nižší sazbu odměny notáře.
Navrhovanou právní úpravou dochází ke změně notářského tarifu, který byl vydán na
základě zmocnění obsaženého v § 107 notářského řádu. Navrhovaná právní úprava byla
vypracována v rámci tohoto zákonného zmocnění. Navrhovaná právní úprava je plně
v souladu s notářským řádem.
Dále se v návrhu vyhlášky doplňuje do § 14 odměna notáře jako soudního komisaře za
vydání evropského dědického osvědčení, jehož postup je upraven v zákoně o zvláštních
řízeních soudních, ve výši 500 Kč. Evropské dědické osvědčení se do právního řádu zavádí na
základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 650/2012 ze dne 4. července 2012
o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu
veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.
Na státní rozpočet nebude mít nová úprava přímý dopad.
Nepředpokládají se žádné sociální dopady. Naopak se předpokládají pozitivní dopady
na podnikatelské prostředí, když ve výsledku dojde ke snížení nákladů na založení podniku
a tím k podpoře podnikání.
Nepředpokládají se žádné dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace, návrh nepředpokládá rozdílně zacházení s různými sociálními skupinami a tedy
ani možnost přímé či nepřímé diskriminace.
Navrhovaná novelizace nezasahuje do práva na ochranu soukromí a práva na ochranu
osobních údajů.
Pokud jde o zhodnocení korupčních rizik, je třeba konstatovat, že navržená novelizace
notářského tarifu je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat, a bude
možno ji při určování odměny za poskytování právní pomoci efektivně v praxi aplikovat.
Návrh vyhlášky byl průběžně konzultován s Notářskou komorou ČR.
V souladu s bodem 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, které
vláda schválila usnesením č. 922 ze dne 14. 12. 2011 a usnesením č. 8 ze dne 8. ledna 2014,
není k návrhu nutné zpracovávat hodnocení dopadů regulace, když hodnocení dopadů celé
nové právní úpravy je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 92/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém.
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Zvláštní část
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje se stanovit odměnu notáře za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického
osvědčení ve výši 500 Kč.
K bodu 2
Navrhuje se, aby ustanovení § 14 odst. 2 se vztahovalo i na případy vydávání evropského
dědického osvědčení.
K bodu 3
Jedná se o legislativně technickou změnu.
K bodu 4
Navrhuje se stanovit výši odměny notáře za sepsání notářského zápisu o tzv. jednoduchém
zakladatelském právním jednání společnosti s ručením omezeným ve výši 2 000 Kč.
Navrhovaná výše je zvolena z toho důvodu, že obsahem zakladatelského právního jednání
budou pouze povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních
korporacích a vkladová povinnost bude splněna splacením v penězích. Odměna za provedení
zápisu do veřejného rejstříku činí v současné době 300 Kč (viz Položka S Přílohy vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ze dne 29. května 2001 o odměnách a náhradách
notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění
pozdějších předpisů). Vyjdeme-li ze skutečnosti, že průměrný kurz eura byl za období leden březen roku 2015 27,624 Kč/EUR, výsledná výše odměny notáře za sepsání notářského
zápisu by měla odpovídat navrhované částce.
Čl. II
Navrhuje se účinnost od
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Platné znění s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ZE DNE 29. KVĚTNA 2001 O
ODMĚNÁCH A NÁHRADÁCH NOTÁŘŮ, SPRÁVCŮ POZŮSTALOSTI A
NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY (NOTÁŘSKÝ TARIF)
HLAVA I
ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE
§ 11
(1) Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony
v řízení o pozůstalosti, (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony
provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí 400 Kč, nestanoví-li tato
vyhláška jinak.
(2) Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a
pozůstalého manžela, činí odměna notáře jako soudního komisaře 2 500 Kč.
§ 12
(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o
pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.
(2) Provádí-li se řízení o pozůstalosti o majetku, který se objevil po právní moci
usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního
komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.
(3) Je-li obvyklá cena aktiv pozůstalosti nižší než součet poloviny obvyklé ceny
majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a obvyklé ceny
majetku, který náležel výhradně zůstaviteli, je základem odměny notáře jako soudního
komisaře tento součet.
(4) Provádí-li se řízení o pozůstalosti za tím účelem, aby nabyl dědictví následný
dědic, je základem odměny notáře jako soudního komisaře obvyklá cena aktiv pozůstalosti,
která následný dědic nabude.
(5) Je-li v řízení o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti, je základem odměny
notáře jako soudního komisaře výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu.
§ 13
(1) Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až
4, činí
z prvních 100 000 Kč základu .............................. 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ........... 0,9 %,
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z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ........... 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu .......... 0,1 %,
nejméně však 600 Kč.
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
(2) Provedl-li notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař úkony
uvedené v § 14 odst. 1 nebo v § 15 odst. 2, odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří
součet částky vypočtené nebo stanovené podle odstavce 1, případně podle § 11 odst. 2 nebo
podle § 13a a částky vypočtené podle § 14 odst. 1 nebo stanovené v § 15 odst. 2.
(3) Provádí-li se řízení podle § 12 odst. 2 nebo podle § 12 odst. 4 a obvyklá cena
majetku, který se nově objevil, nebo majetku, který má následný dědic nabýt, činí méně než 1
000 Kč, odměna notáře jako soudního komisaře činí dvě třetiny obvyklé ceny takového
majetku.
§ 13a
(1) Odměna, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 5, činí
z prvních 100 000 Kč základu ................................ 20 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............... 12,5 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ............. 1,7 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu ............ 1,2 %,
nejméně však 3 000 Kč.
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
(2) Je-li jmenován likvidační správce, činí odměna notáře jako soudního komisaře
jednu čtvrtinu z odměny vypočtené podle odstavce 1. Jestliže notář před jmenováním
likvidačního správce prováděl úkony likvidace, náleží mu také poměrná část z odměny
vypočtené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Odměnu notáře jako
soudního komisaře tvoří v takovém případě součet částky vypočtené podle věty první a částky
vypočtené podle věty druhé.
§ 14
(1) Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část
odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části
prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po
kterou se soupis na místě samém prováděl.
(2) Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení
evropského dědického osvědčení činí 500 Kč.
(2) (3) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 včetně případné
odměny stanovené a vypočtené podle odstavce 1 a 2 lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100
%, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné,
zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém
nebo použitím cizího práva nebo jazyka. Odměnu stanovenou a vypočtenou podle odstavce 1
nelze zvýšit pro provedení úkonů na místě samém.
(3) (4) Bylo-li v řízení o pozůstalosti činno více notářů nebo pokud notář provedl jen
některé úkony v řízení o pozůstalosti, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo
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vypočtené podle § 13 nebo 13a, popřípadě zvýšené podle odstavce 2 3, odpovídající rozsahu
jeho činnosti. Došlo-li ke zrušení pověření notáře, nemá tento notář právo na odměnu.
Příl.
Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti
Oddíl I
Odměna notáře podle tarifní hodnoty
Položka A
Za sepsání notářského zápisu o právním jednání, s výjimkou položky D, včetně vydání
jednoho stejnopisu notářského zápisu
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty .......................................... 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ........................................ 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ..................................... 0,6 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty ..................................... 0,3 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty ............................... 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ................................... 0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty ............................... 0,05 %,
nejméně 1 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do
veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč a v případě notářského zápisu, který je podkladem pro
zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při
přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč.
Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady
............................................... 3 000 Kč, a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro
zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při
přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč.
Za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení
společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané
občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová
povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže notář, který notářský zápis
sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku
.....................................................2 000 Kč.
Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského
zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti
notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 2
000 Kč; za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z
částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč; za sepsání notářského
zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o
dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného
rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy
nejméně 1 000 Kč.
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