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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. 

 

Ministerstvo 

financí 

1. Doporučujeme v odůvodnění nahradit slovo „podnik“ slovním spojením 

„obchodní korporace“ nebo „společnost s ručením omezeným“, a to s ohledem na 

skutečnost, že ani občanský zákoník ani zákon o obchodních korporacích pojem 

„podnik“ nepoužívají. 

 

2. Doporučujeme stanovit nabytí účinnosti právního předpisu konkrétním 

datem, z hlediska uživatele jde o přívětivější postup. 

Vysvětleno. 

 

ÚVČR-KOM 
Po stránce formální: 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády 
ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Dle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády (LPV) se na návrh vyhlášky použije čl. 
14 LPV obdobě. Čl. 14 LPV specifikuje náležitosti odůvodnění, jimiž je mj. zhodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU. Předepsané náležitosti v odůvodnění absentují a je 
nutno je doplnit. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrh je předkládán v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 
Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o 

Částečně akceptováno 

Částečně vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8RBWFIX)



2 
 

zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., 
o mezinárodním právu soukromém (v současnosti sněmovní tisk č. 497 dne 29. 5. 
2015). 

Návrhem zákona jsou do právního řádu ČR promítány dva požadavky vycházející 
z práva EU. Zaprvé se jedná o tzv. předběžnou podmínku stanovící, dle odůvodnění 
návrhu, „snížení nutných nákladů na založení podniku na částku 100 EUR“. Zadruhé, 
návrh doplňuje adaptaci právního řádu ČR na  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jen nařízení o EDO), 

kterým se zavádí evropské dědické osvědčení. 

Upozorňujeme, že nařízení o EDO je v celém rozsahu aplikovatelné od 17. srpna 
2015, avšak návrh zákona, k jehož provedení je předkládána navrhovaná vyhláška, 
stále není platný. 

 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K položce A přílohy k vyhlášce 

Dle tvrzení předkladatele stanoví předběžná podmínka „snížení nutných nákladů na 
založení podniku na částku 100 EUR“. Návrh tomuto tvrzení neodpovídá v několika 
ohledech. 

Zaprvé, návrh upravuje jen odměnu za sepis zápisu pouze společnosti s ručením 
omezením, nikoli podniku (jak jej chápe právo EU). Odůvodnění je nutno doplnit o 
vyjádření, že se předběžná podmínka netýká podniku, ale postačí jen úprava 
zakládání společností s ručením omezeným. 

Zadruhé, pokud předběžná podmínka dopadá na případy, kdy zakladatelské právní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Odůvodnění bylo doplněno ve 

smyslu připomínky 
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jednání obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a 
zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být 
splněna splacením v penězích, je v tomto ohledu nutno doplnit odůvodnění. 

 

 

Zatřetí, celková odměna notáře v kontextu založení společnosti s ručením omezeným 
bude 2300 korun. K uvedené částce však nutno připočíst DPH ve výši 21 %, neboť 
nutným nákladem je částka, kterou zakladatel vynaloží, nikoli jen odměna ve výši 
stanovené vyhláškou. Celkový náklad tak překročí částku 100 eur, a to i při zachování 
současného měnového kurzu, které však nadto nelze do budoucna zaručit. Nutno 
vysvětlit nebo návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Předběžná podmínka nedopadá 

pouze na tento typ společnosti 

s ručením omezeným, avšak je 

na členském státě jak k úpravě 

přistoupí.  

 

Vysvětleno. 

Z komunikace s Evropskou 

komisí vyplynulo, že není 

nutné přesně dodržet částku 

100 Eur, jedná se spíše o 

orientační hranici. 

Avšak je nutné poznamenat, že 

ne všichni notáři jsou plátci 

DPH, proto je možné, že 

v některých případech bude 

částka 2300 Kč konečná.   

 

Vyjádření Evropské komise:  

As mentioned before, the 

Commission will check the 

existence of measures moving 

towards the SBA targets 

(instead of focusing on the 

fulfilment of these concrete 

targets). Concerning the target 

of €100 to set upt a business, 
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the Commission will not base 

its assessment of the fulfilment 

of this criterion on a strict 

number (taking into 

consideration exhange rate 

issues), but will look at the 

scope of the gap to reach it, the 

distance already covered to fill 

it in and the measures taken to 

achieve this target. 

Nejvyšší soud  

 Návrh nezohledňuje skutečnost, že evropské dědické osvědčení (EDO) je 

vydáváno pouze na omezenou dobu 6ti měsíců (viz čl. 70 dědického nařízení). 

Vzhledem k nové úpravě správy pozůstalosti lze předpokládat, že v průběhu 

pozůstalostního řízení bude o vydání EDO zpravidla žádat správce pozůstalosti, resp. 

osoba (osoby) spravující pozůstalost. Jelikož délka pozůstalostního řízení může trvat i 

několik let, lze očekávat, že nebude stačit vydání jednoho osvědčení. Platnost 

osvědčení lze sice prodloužit, nařízení však dává na výběr požádat vydávající orgán o 

prodloužení doby platnosti (návrh na prodloužení není zpoplatněn) nebo o novou 

ověřenou kopii (není zřejmé, zda je tento úkon zpoplatněn jako návrh na vydání); v 

jakých případech lze platnost prodloužit nařízení neuvádí. Lze proto očekávat 

nejasnosti ohledně toho, ve kterých případech bude moci být platnost EDO 

prodlužována, a ve kterých bude nutné požádat o vydání nové ověřené kopie, a zda tato 

podléhá také zpoplatnění, zda bude možné opakované bezplatné prodlužování. Proto 

bych navrhoval tuto otázku upřesnit, např. tím, že první prodloužení platnosti odměně 

nepodléhá, každé následné podléhá odměně 100 Kč. 

  

  

 Jen pro srovnání ještě uvádím, že poplatek za vydání osvědčení či potvrzení 

podle právních předpisů EU (nařízení Brusel I., Brusel II., nařízení, kterým se vydává 

evropský exekuční titul pro nesporné nároky) činí 300 Kč podle Položky 29 Sazebníku 

k zák. 549/1991 Sb.   

Částečně akceptováno.  

Částečně vysvětleno. 

Návrh byl doplněn o nový 

odstavec (§ 14 odst. 3) 

„Odměna notáře jako soudního 

komisaře za prodloužení doby 

platnosti ověřené kopie 

evropského dědického 

osvědčení, anebo vydání nové 

ověřené kopie evropského 

dědického osvědčení činí 100 

Kč.“. 
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 Terminologická nepřesnost – dědické nařízení hovoří o „stažení“ EDO, návrh o  

„zrušení“. Obsahově jde sice o totéž, ale terminologie by měla být jednotná. K tomu 

srov. např. § 153 odst. 11 vnitřní a kancelářský řád pro OS, KS a VS používá rovněž 

termín „stažení“ EDO. 

Návrh vyhlášky užívá stejnou 

terminologii jako návrh 

zákona, kterým je nařízení 

prováděno do českého 

právního řádu.  

Návrh zákona (sněmovní tisk č. 

497) užívá tento termín v § 

513a). 

Ministerstvo 

kultury K nadpisu vyhlášky 

Navrhujeme upravit uvedený rok vydání vyhlášky na rok 2016. 

K Čl. I, bodu 2  

Zde je nejspíše omylem uveden § 14 odst. 2, ačkoli změna má být provedena v 

odst. 3 (1. bodem novely došlo k vložení nového odstavce do § 14, a tudíž k 

přečíslování stávajících odstavců). Toto by bylo vhodné promítnout i do zvláštní části 

odůvodnění. 

K Platnému znění 

Při vědomí nezávaznosti této části materiálu pouze poukazujeme na to, že ne 

všechny změny provedené vyhláškou jsou vyznačeny, a že naznačené znění § 14 odst. 

4 neodpovídá znění novely (odkazuje se stále na odst. 2, ale má jít o odst. 3).  

 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2: 

 Upozorňujeme na chybný odkaz, neboť navrhovaná změna by měla být 

provedena v § 14 v odstavci nově označeném 3, nikoli v odstavci 2. Doplňujeme, že 

tato změna není dostatečně (tučným písmem) vyznačena v přiloženém platném znění.  

 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

zemědělství 1) Doporučujeme v názvu vyhlášky doplnit slova „ve znění pozdějších předpisů“, 

neboť byla několikrát novelizována, jak je patrné z úvodní věty. V úvodní větě je 

také uveden chybný název vyhlášky. 

Akceptováno. 
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2) Doporučujeme v bodě 1 návrhu sjednotit v platném znění a návrhu název 

evropského dědického osvědčení. 

3) Změna uvedená v bodě 2 návrhu není viditelně upravena v platném znění. 

4) V bodě 3 návrhu je odkazováno na odst. 4, který § 14 neobsahuje. Změna 

uvedená v bodě 3 návrhu není provedena v platném znění. 

5) Doporučujeme v platném znění uvést název přílohy ve tvaru „Příloha k vyhlášce 

č. 196/2001 Sb.“. 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínka: 

1. K čl. I nov. bodu 2 

 

Doporučujeme v souladu s legislativními pravidly vlády nahradit slovo „odstavci“ 

zkratkou „odst.“. 

 

2. K čl. I nov. bodu 3 

 

Opět doporučujeme nahradit slovo „odstavci“ zkratkou „odst.“. 
 

Akceptováno. 

 

V Praze dne 29. 3. 2016 

 

Vypracoval: Mgr. Barbora Pečivová 
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