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III. 

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 podniku1 na částku 100 EUR“. Do těchto nutných 

nákladů je počítán soudní poplatek a odměna notáře. 

 

S ohledem na skutečnost, že zakladatelské právní jednání bude obsahovat pouze 

povinné náležitosti2, 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.

                                                 
1 Z komunikace s Evropskou komisí vyplývá, že tato předběžná podmínka se netýká všech „podniků“ resp. 

korporací, ale pouze společností s ručením omezeným. 

2 V souladu se zákonem  pokud tento zápis provede notář na podkladě 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. 
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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. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém. 

 

Zvláštní část 

 

Čl. I 

 

K bodu 1 

Navrhuje se stanovit odměnu notáře za vydání, opravu, změnu, zrušení evropského dědického 

osvědčení ve výši 500 Kč. Dále se navrhuje stanovit odměnu notáře za prodloužení doby 

platnosti ověřené kopie evropského dědického osvědčení, anebo vydání nové ověřené kopie 

evropského dědického osvědčení ve výši 100 Kč. Poplatek za vydání evropského dědického 

osvědčení není vhodné podřadit pod odměnu soudního komisaře za provádění vnitrostátních 

úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti. Je třeba zdůraznit, že úkony týkající se 

evropského dědického osvědčení nelze podřadit pod úkony podle § 100 odst. 1 ZŘS, nýbrž 

jde o zcela samostatné úkony, které mají svůj původ v evropském právu. 

 

K bodu 2 

Navrhuje se, aby ustanovení § 14 odst. 4 se vztahovalo i na případy vydávání evropského 

dědického osvědčení.  

 

K bodu 3  

Legislativně technická změna.  

 

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 první pololetí 

roku 2014 27,44 Kč/EUR, výsledná výše odměny notáře za sepsání notářského zápisu by 

měla odpovídat navrhované částce. 

 

 

Čl. II 

 

Navrhuje se účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.  
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