
IV. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH 
USTANOVENÍ VYHLÁŠKY 

 
VYHLÁŠKA 

 
Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 2001 o odměnách a náhradách notářů a správců 

dědictví, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) 
 

ČÁST SEDMÁ 
 

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ  
NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY 

 
§ 24a 

  
(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží odměna za provedení zápisu 
nebo změny zápisu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě žádosti orgánu veřejné 
moci ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle 35h notářského řádu požádal 
o provedení zápisu nebo změny zápisu v Rejstříku zástav. 
 
(2) Komoře za sdělení osobě, která prokáže právní zájem na tom, zda je či není evidována 
listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je 
uložena, náleží odměna ve výši 500 Kč. 
 
(3) Komoře za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin Seznamu 
listin o manželském majetkovém režimu a za zápis stanovených údajů do rejstříku tohoto 
seznamu náleží odměna ve výši 1 000 Kč. 
 
(4) Komoře náleží paušální náhrada hotových výdajů za poskytování údajů z Rejstříku 
zástav orgánům veřejné moci prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu ve 
výši 225 060 Kč za kalendářní rok. Tuto náhradu poskytne orgán veřejné moci, kterému 
byl přístup podle věty první zřízen, v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních 
měsíců, během nichž mu byl tento přístup zřízen. Pokud byl přístup podle věty první 
zřízen více orgánům veřejné moci, poskytnou náhradu v poměrné výši. Náhrada 
hotových výdajů za poskytování údajů z Rejstříku zástav se hradí za kalendářní rok 
zpětně, a to do 25. ledna následujícího kalendářního roku. 

 
 

ČÁST OSMÁ 
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 

§ 26a 
  

(1) Na náhradu hotových výdajů, které Komoře vzniknou za roky 2002 a 2003 v souvislosti 
se záznamem zástavního práva v Rejstříku zástav na základě rozhodnutí soudu 
nebo správního úřadu, které bylo Komoře soudem nebo správním úřadem zasláno, nebo v 
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souvislosti se změnou údajů v Rejstříku zástav, uhradí Ministerstvo financí Komoře částku 
1 500 000 Kč. 
 
(2) Komoře náleží jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení dálkového 
a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav orgánům veřejné moci ve výši 
1 125 300 Kč. Tuto náhradu poskytne orgán veřejné moci, kterému byl přístup podle 
věty první zřízen jako prvnímu; pokud byl přístup podle věty první takto zřízen více 
orgánům veřejné moci současně, poskytnou tuto náhradu v poměrné výši. 
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