
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 
pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 29. 2. 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 21. 3. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

K navrženému rozpočtu a financování: Doporučujeme do 
návrhu doplnit skutečnost, že v souvislosti s přijetím 
navrhované úpravy nebude požadováno navýšení rozpočtu 
kapitoly Ministerstva financí a Generální finanční 
ředitelství a Generální ředitelství cel uvedené náklady 
pokryjí v rámci svých schválených rozpočtů. 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky upraveno. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 
 
Předkladatel stanovuje částky na jednorázové a každoroční 
paušální náhrady hotových výdajů v konkrétní výši, 
nicméně z předkládaného materiálu není zřejmé, jak k 
těmto částkám došel, příp. z čeho vycházejí či z čeho jsou 
odvozeny. Požadujeme zevrubné zdůvodnění stanovení této 
konkrétní výše částek. 
 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky doplněno. 
 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
 
 

Úřad vlády – 
Ministr a 
předseda 
Legislativní 
rady vlády 

1. Doporučujeme v odůvodnění vyhlášky objasnit, jakým 
způsobem byla stanovena konkrétní výše náhrad hotových 
výdajů Notářské komory spojených se zřízením přístupu do 
Rejstříku zástav pro orgány veřejné moci a s průběžným 
poskytováním údajů z předmětného rejstříku těmto 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky doplněno. 
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orgánům. Z materiálu v předložené podobě není zřejmé, 
nakolik tyto náhrady svou výší odpovídají odhadovaným 
skutečným nákladům Notářské komory, tím méně pak, na 
čem je tento případný odhad založen. Podle důvodové 
zprávy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím celního zákona, se náklady na zřízení 
přístupu do Rejstříku zástav pro příslušné orgány odhadují 
na 800 000 Kč, tj. cca 2/3 částky jednorázové náhrady, jež 
má být za zřízení tohoto přístupu poskytnuta Notářské 
komoře na základě předložené vyhlášky. 
2. Doporučujeme doplnit odůvodnění vyhlášky o povinné 
obsahové náležitosti podle Legislativních pravidel vlády 
(čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. f) a i)) v 
účinném znění, tj. o zhodnocení dopadů ve vztahu k 
rovnosti mužů a žen a dopadů na bezpečnost nebo obranu 
státu. 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky upraveno. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace  

Doporučujeme v materiálu uvést, na základě jakých údajů 
se dospělo ke konkrétní výši předmětných náhrad nákladů. 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky doplněno. 

Exekutorská 
komora ČR 

1. Zásadní připomínka 
Cílem vyhlášky je dle důvodové zprávy uhradit náklady 
Notářské komory ČR z rozpočtů Finanční a Celní správy 
České republiky, resp. z rozpočtů Generálního finančního 
ředitelství a Generálního ředitelství cel, které jsou účetními 
jednotkami vždy pro celou soustavu orgánů). 
 
V zájmu vyjasnění sporných právních otázek by však bylo 
vhodné ve vyhlášce definovat okruh orgánů veřejné moci. 
Dle našeho názoru mají soudy a soudní exekutoři (§ 128 
občanského soudního řádu a § 33 exekučního řádu) ze 
zákona právo požadovat po vymezeném okruhu subjektů 
bezplatnou součinnost, přičemž do okruhu povinných osob 

Neakceptováno 
Pro definici okruhu orgánů veřejné moci v návrhu vyhlášky není 
důvod. Samotný přístup k údajům vedeným v Rejstříku zástav 
musí být vždy upraven zákonem (tak jako novelizace § 18 odst. 1 
zákona o Finanční správě České republiky a § 58 odst. 1 zákona o 
Celní správě České republiky). Konkrétní „okruh“ orgánů veřejné 
moci tak budou stanovovat jednotlivé zvláštní zákony. Vyhláška 
není „lex specialis“ vůči občanskému soudnímu řádu či 
exekučnímu řádu, je vydána na základě speciálního zákonného 
zmocňovacího ustanovení, neupravuje odměnu, ale náhradu 
výdajů. 
 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABV9ZQY0)



Stránka 3 (celkem 6) 

náležejí i notáři. 
 
Pokud je úmyslem předkladatele vyhlášky ve vyhlášce 
upravit paušální platby všech orgánů veřejné moci, bude 
vyhláška v rozporu se zákonem. V zájmu předcházení 
výkladových sporů by proto bylo vhodnější stanovit okruhy 
orgánů veřejné moci, které mají přístup k požadovaným 
informacím zdarma a které za paušální náhradu. 
 
Pokud by navrhované ustanovení notářského tarifu 
skutečně mělo být interpretováno jako svého druhu lex 
specialis (ačkoli vyhláška má nižší právní sílu než zákon) 
vůči občanskému soudnímu a exekučnímu řádu, znamenalo 
by to zdražení vykonávacího a exekučního řízení pro 
účastníky exekučních řízení a pro soudy. Důvodová zpráva 
se však s takovými důsledky navrhované úpravy nijak 
nevypořádala, když tvrdí, že vyhláška nebude mít jiné 
finanční dopady mimo rozpočty GFŘ a GŘC. 

 

2. Zásadní připomínka:  
V čl. I bodu 2 je stanovena zásada, že „pokud byl tento 
přístup zřízen více orgánům veřejné moci, poskytnou tuto 
náhradu v poměrné výši“. 
 
Vyhláška však nestanoví žádný postup, jak by měla být 
stanovena náhrada v poměrné výši. Z praktického pohledu 
proto není zřejmé, jak bude prováděno vyúčtování náhrady 
v poměrné výši, tj. jak bude postupováno v případě, že 
v průběhu roku bude přístup zřízen dalším orgánům veřejné 
moci, zda komoře budou mít povinnost doplatit poměrnou 
část vzhledem k počtu přístupů jednotlivých orgánů veřejné 
moci. Není ani zřejmé, zda v případě přístupu dalších 
orgánů veřejné moci budou mít orgány, kterým byl přístup 
zřízen dříve, právo na vrácení poměrné části náhrady, 
kterou již komoře uhradily. 

Akceptováno 
Ustanovení § 24a odst. 4 návrhu vyhlášky bylo ve smyslu 
připomínky upraveno. 
 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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Pro aplikační praxi se jedná o podstatné detaily, které nelze 
řešit ad hoc úpravou vyhlášky až v okamžiku, kdy budou 
mít další orgány veřejné moci zájem o přístup do rejstříku. 
 
3. Zásadní připomínka:  
V čl. I bodu 3 je stanoveno, že jednorázovou náhradu 
hotových výdajů poskytne orgán veřejné moci, kterému byl 
tento přístup zřízen jako prvnímu.  
Z pohledu legislativně technického vzniká otázka po 
vhodnosti úpravy poskytnutí jednorázové náhrady ve 
vyhlášce, když jednorázová náhrada nemá charakter 
obecnosti, ani opakujícího se plnění, a když cílem je 
uskutečnit jednorázové plnění vůči individuálně určenému 
subjektu ze strany rovněž individuálně určeného subjektu. 
Pokud je dle důvodové zprávy cílem vyhlášky umožnit 
GFŘ A GŘC zaplatit Notářské komoře ČR náklady 
související s úpravou systému, což nijak nezpochybňujeme, 
jeví se jako alternativa zvážit, zda úprava vyhlášky je tím 
vhodným způsobem a zda by vhodnější způsob řešení 
nebyl např. uzavření individuální smlouvy mezi GFŘ  a 
NKČR. Doporučujeme rovněž v důvodové zprávě uvést, 
jakým způsobem byla stanovena konkrétní výše nákladů. 
Ustanovení ve znění, tak jak je napsáno, však může mít 
retroaktivní účinky v případě, že by již existoval orgán 
veřejné moci, kterému již byl zřízen přístup do rejstříku 
jako prvnímu (např. soudu). 
Pokud je cílem novely vyhlášky umožnit orgánům GFŘ A 
GŘC uhradit komoře jednorázové náklady za zřízení jejich 
přístupu (a nikoli tuto povinnost přenést na jiný orgán 
veřejné moci), pak by mělo být doplněno příslušné 
přechodné ustanovení, které vylučuje považovat za první 
orgán veřejné moci takový orgán, který získal přístup ještě 
před nabytím účinnosti vyhlášky. 

Vysvětleno 
V současné době neexistuje orgán, který by měl zřízen dálkový a 
nepřetržitý přístup do Rejstříku zástav, fakticky tak k retroaktivitě 
nemůže dojít. Vyhláška bude vydána na základě speciálního 
zmocňovacího ustanovení obsaženého ve sněmovním tisku č. 717, 
v jehož rámci je mimo jiné novelizován i zákon č. 358/1992 Sb., o 
notářích a jejich činnosti (notářský řád). Jednorázová náhrada je 
systematicky řazena do přechodných a závěrečných ustanovení. 
 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasí. 
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Požadujeme proto doplnění přechodného ustanovení: 
„Čl. II 
Přechodná ustanovení 
1. Za orgán veřejné moci, kterému byl přístup dle čl. I bodu 
3 zřízen jako prvnímu, se považuje orgán, kterému byl 
zřízen přístup jako prvnímu po nabytí účinnosti této 
vyhlášky.“ 
Čl. Účinnost se označí jako čl. III. 
Je na zvážení, zda z legislativně technického hlediska 
nevložit do přechodných ustanovení celou úpravu 
jednorázové náhrady, v kontextu paušálních plateb by dle 
našeho názoru stanovení povinnosti jednorázové platby v 
přechodných ustanoveních bylo legislativně technicky v 
pořádku. 

Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 

bez připomínek 
Návrhem není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem 
EU v rozporu. 

 

Ministerstvo 
dopravy 
 

bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

bez připomínek  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

bez připomínek  
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Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

bez připomínek  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

bez připomínek  

Úřad vlády – 
Vedoucí 
Úřadu vlády 

bez připomínek  

Notářská 
komora ČR 

bez připomínek  

Nejvyšší 
správní soud 

bez připomínek  

Nejvyšší soud bez připomínek  
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