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            III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Předkládaná vyhláška je novelizací vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 
notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění 
pozdějších předpisů, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 358/1992 Sb., 
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Zmocnění k vydání 
této vyhlášky bude dáno samotným zákonem v jeho ustanovení § 35a odst. 10, které zmocní 
Ministerstvo spravedlnosti k úpravě výše odměn, jednorázové náhrady hotových výdajů 
za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav a paušální roční 
náhrady hotových výdajů za poskytování údajů z Rejstříku zástav orgánům veřejné moci, 
které náleží Notářské komoře České republiky. Toto ustanovení bude do notářského řádu 
zavedeno zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, 
který v současné době prochází schvalováním v legislativním procesu (část třetí zákona 
č. 243/2016 Sb.).  
Tato úprava je současně spojena se zavedením dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům 
z Rejstříku zástav, který je zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
celního zákona, navrhován v rámci novelizace § 18 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., 
o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 58 odst. 1 zákona 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány 
Finanční a Celní správy České republiky (části čtyřicátá druhá a čtyřicátá třetí návrhu). 
Cílem navrhované změny je umožnit těmto orgánům zejména v roli správce daně ještě 
před započetím daňové exekuce, nebo v jejím průběhu před sepsáním movitých věcí určitého 
dlužníka ověřit pomocí přímého přístupu do Rejstříku zástav, zda věci patřící danému 
dlužníkovi jsou či nejsou zatíženy zástavním právem ve prospěch jiné osoby. Tato informace 
zabrání nehospodárnému vynaložení finančních prostředků státu na zabavení a následný 
prodej věcí zatížených zástavním právem ve prospěch jiného věřitele, neboť výtěžek z prodeje 
by nemohl být použit na úhradu neuhrazené daně, nýbrž by si jej oprávněně nárokoval 
zajištěný věřitel. 
S ohledem na technickou náročnost zřízení přístupu do Rejstříku zástav a s ohledem 
na skutečnost, že činnost Notářské komory České republiky není financována ze státního 
rozpočtu (čímž se poskytování údajů z Rejstříku zástav do značné míry vyděluje z okruhu 
poskytování údajů z jiných registrů a evidencí podle § 18 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., 
a § 58 odst. 1 zákona č 17/2012 Sb.), je třeba umožnit náhradu nákladů spojených se zřízením 
přístupu do Rejstříku zástav a také s průběžným poskytováním údajů z něho. Toto hrazení 
bude samo o sobě mít podobu paušálně stanovené náhrady hotových výdajů Notářské komoře 
České republiky na základě notářského tarifu. Vzhledem k této skutečnosti byla tato úprava 
promítnuta do ustanovení § 35a notářského řádu, které upravuje právo Notářské komory 
České republiky na náhradu hotových výdajů spojených s vedením, provozem a správou 
Rejstříku zástav, a rovněž je nutno ji promítnout do vyhlášky č. 196/2001 Sb., která by měla 
stanovit výši paušálně stanovené náhrady hotových výdajů Notářské komory České republiky 
za poskytování údajů z Rejstříku zástav a výši jednorázové náhrady hotových výdajů 
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Notářské komory České republiky za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům 
z Rejstříku zástav. 
Současně je třeba zdůraznit, že náhrada hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého 
přístupu k údajům z Rejstříku zástav orgánům veřejné moci představuje jednorázovou 
náhradu nikoliv ve vztahu k jednotlivým orgánům, ale ve vztahu ke všem orgánům veřejné 
moci jako celku. K poskytnutí této náhrady dojde tedy pouze jednou, přičemž bude uhrazena 
z rozpočtu toho orgánu veřejné moci, jemuž bude přístup zřízen jako prvnímu (konkrétně 
bude tedy hrazena 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). Pokud by v budoucnu na základě případného 
zákonného zmocnění měl být zřízen přístup i jiným orgánům veřejné moci, paušální náhrada 
nákladů za zřízení tohoto přístupy by již hrazena nebyla.  
Naproti tomu paušální roční náhrada hotových výdajů za poskytování údajů z Rejstříku zástav 
orgánům veřejné moci prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu již představuje 
pravidelně se opakující náhradu. Tuto náhradu za využívání přístupu do Rejstříku zástav 
je povinen hradit ze svého rozpočtu orgán veřejné moci, kterému byl tento přístup zřízen. 
Pokud však byl tento přístup zřízen více orgánům veřejné moci, poskytnou tuto náhradu 
v poměrné výši. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 35a odst. 10 
notářského řádu, který v současné době prochází schvalováním v legislativním procesu 
v rámci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
(část třetí zákona č. 243/2016 Sb.). Podle tohoto ustanovení Ministerstvo spravedlnosti 
stanoví vyhláškou výši odměn, jednorázové náhrady hotových výdajů za zřízení dálkového a 
nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav a paušální roční náhrady hotových výdajů 
za poskytování údajů z Rejstříku zástav orgánům veřejné moci náležející Komoře. Navržená 
vyhláška je s tímto zmocněním v souladu. 
Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy 
Evropské unie, ale je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy proto 
nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí 
Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, vznikají 
v jejím důsledku dopady do rozpočtu Generálního finančního ředitelství a Generálního 
ředitelství cel, a to v důsledku úhrady: 

• jednorázové náhrady hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu 
k údajům z Rejstříku zástav ve výši 1 125 300 Kč (z této výše 50 % z rozpočtu 
Generálního finančního ředitelství a 50 % z rozpočtu Generálního ředitelství cel), a 

• každoroční paušální náhrady hotových výdajů za poskytování údajů z Rejstříku zástav 
prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu ve výši 225 060 Kč (z této výše 
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50 % z rozpočtu Generálního finančního ředitelství a 50 % z rozpočtu Generálního 
ředitelství cel). 

Orgány veřejné moci, kterým má být podle navrhované právní úpravy zřízen přístup 
do Rejstříku zástav, tedy orgány Finanční správy České republiky a orgány Celní správy 
České republiky, definovaly své požadavky na zajištění přístupu do Rejstříku zástav 
a se zástupci Notářské komory České republiky bylo dohodnuto, že uživatelské rozhraní 
pro nahlížení bude zcela odděleno od stávajícího vstupu do Centrálního informačního systému 
Notářské komory České republiky (dále jen „CIS2“) pro notářské pracovníky a bude existovat 
nezávislé vnější rozhraní pouze pro orgány veřejné moci. Důvodem pro toto řešení 
je skutečnost, že aplikace Rejstříku zástav je součástí CIS2, který zahrnuje i další aplikace, 
zejména, nikoli však pouze, neveřejnou aplikaci – Evidenci právních jednání pro případ smrti, 
a údaje z této evidence jsou značně citlivé. Aplikace bude zpřístupněna do Internetu a budou 
použity komunikační technologie umožňující dostatečně zabezpečený provoz takové aplikace 
přes Internet. Nahlížení do Rejstříku zástav ze strany orgánů Finanční a Celní správy České 
republiky do aplikace nesmí ovlivnit dostupnost stávajícího CIS2. Úroveň zabezpečení 
aplikace pro vnější nahlížení musí být nejméně na úrovni definované pro vlastní systém 
CIS2 a musí být v souladu s bezpečnostní politikou Notářské komory České republiky. Nové 
uživatelské rozhraní bude využíváno pouze pověřenými uživateli z Finanční a Celní správy 
České republiky. Pro potřebu provozu nové webové aplikace a její databáze budou v rámci 
stávající infrastruktury CIS2 vytvořeny a vyčleněny nové virtuální servery. Počet uživatelů na 
stávající infrastrukturu CIS2, která byla zcela hrazena Notářskou komorou České republiky, 
je omezen. Na základě zadaných parametrů byl dodavatelem CIS2  zpracován „Rámcový 
odhad pracnosti přístupu resortu financí k CIS2“, který obsahoval i finanční odhad 
 na realizaci tohoto rozšíření a finanční odhad ročních nákladů na zajištění servisu této 
funkcionality ze strany dodavatele technologického řešení. Uvedený materiál byl dále 
projednán zástupci Finanční a Celní správy České republiky a na jeho základě byly určeny 
konkrétní částky. Předpoklad pracnosti s ohledem na požadavky na systém, včetně zajištění 
potřebných bezpečnostních standardů, je přibližně 93 člověkodnů a počítá se se sazbou 
10 000 Kč + DPH za jeden člověkoden. Jedná se o průměrnou částku na práci 
analytiků, programátorů, projektové řízení, testování a systémovou podporu, 
podle dat publikovaných na internetové stránce Českého statistického úřadu 
https://www.czso.cz/documents/10180/34987854/011046_160106.pdf/57e251e0-61ab-421d-
81e1-1a688e8193ac?version=1.1. 

Roční náklady na zajištění servisu činí 20 % z ceny odhadu výše jednorázové náhrady 
hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav. 
I tato částka je průměrnou, když obvykle se náklady servisu pohybují v rozmezí 
18 % – 25 %.  

Předpokládá se, že celkový počet registrovaných uživatelů v aplikaci nebude větší 
než 1 000. Paralelně pracujících uživatelů nebude více než 10 (tím je myšleno, že maximálně 
10 uživatelů může v jeden okamžik dát pokyn „hledat“, nikoli počet současně přihlášených 
do aplikace). Do tohoto limitu poskytne svoji infrastrukturu Notářská komora České 
republiky. 
 
V souvislosti s přijetím navrhované úpravy nebude požadováno navýšení rozpočtu kapitoly 
Ministerstva financí. Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel uvedené náklady 
pokryjí v rámci svých schválených rozpočtů. 
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Případné využití přístupu do Rejstříku zástav jinými orgány veřejné moci představuje pouze 
budoucí možné řešení, které zatím není obsahem žádného návrhu právního předpisu, 
tj. z něj aktuálně nevznikají žádné dopady. 
 
Jiné dopady nejsou s návrhem vyhlášky spojeny. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nemá vliv 
na rovnost mužů a žen. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Zhodnocení dopadu 
samotného přístupu orgánů Finanční a Celní správy České republiky do Rejstříku zástav 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů bylo provedeno v rámci návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (kterým je tento přístup 
zaveden). 

6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 
rizika spatřována. 

7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá jakýkoliv dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
Podle části I bodu 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených 
usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 
a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není RIA k návrhu uvedené vyhlášky 
zpracována, neboť jeho obsahem jsou pouze parametrické změny a variantní řešení 
je vyloučeno. Nezpracování RIA k předmětnému návrhu vyhlášky též odpovídá Plánu 
přípravy vyhlášek na rok 2016. 
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II. Zvláštní část 

Čl. I bod 1 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která je provedena v nadpisu části sedmé. 

Čl. I bod 2 
Ustanovení explicitně stanoví výši paušální roční náhrady hotových výdajů za poskytování 
údajů z Rejstříku zástav orgánu veřejné moci prostřednictvím dálkového a nepřetržitého 
přístupu. Současně obsahuje pravidlo, podle kterého náhradu poskytne ten orgán veřejné 
moci, kterému byly tyto údaje poskytovány; pokud však byly údaje poskytovány více 
orgánům, je stanovená povinnost poskytnout náhradu rozdělena mezi více orgánů veřejné 
moci v poměrné výši. Rovněž v případě, že ke zřízení přístupu určitému orgánu nedojde 
od počátku kalendářního roku, bude výše náhrady poměrně snížena. 

Čl. I bod 3 
Ustanovení explicitně stanoví výši jednorázové náhrady hotových výdajů za zřízení 
dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav orgánům veřejné moci. 
Současně obsahuje pravidlo, podle kterého náhradu poskytne ten orgán veřejné moci, kterému 
byl tento přístup zřízen jako prvnímu (resp. povinnost poskytnout náhradu bude v poměrné 
výši rozdělena mezi více orgánů veřejné moci, pokud ke zřízení jejich přístupu došlo v pozici 
prvního orgánu současně). 

Čl. II 
Zmocnění k vydání této vyhlášky bylo do notářského řádu zavedeno zákonem, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (zákon č. 243/2016 Sb.), který 
nabyl účinnosti dne 29. července 2016. Účinnost předkládané vyhlášky se navrhuje patnáctým 
dnem po vyhlášení.  
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