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III. 

 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

 Návrh novelizace vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších 

předpisů, reaguje na změnu ekonomických ukazatelů, k níž došlo v posledních letech, na niž 

výše odměny a náhrad notáře nereagovala. V některých případech (odměna notáře-soudního 

komisaře v případě, že řízení o dědictví/o pozůstalosti bylo zastaveno) nedošlo ke změně 

odměny od r. 1993. 

 V souvislosti s tím, co je uvedeno výše, je možno poukázat na vývoj inflace (cenové 

hladiny): 

 

Rok 
Průměrná roční 

míra inflace* 

Cenová hladina 

proti zákl.období 

(1993) 

 

 

Rok 

 

Průměrná roční 

míra inflace* 

 

Cenová hladina 

proti zákl.období 

(1993) 

1993 20,8 100,00 2006 2,5 190,58 

1994 10,0 110,00 2007 2,8 195,92 

1995 9,1 120,01 2008 6,3 208,26 

1996 8,8 130,57 2009 1,0 210,35 

1997 8,5 141,67 2010 1,5 213,50 

1998 10,7 156,83 2011 1,9 217,56 

1999 2,1 160,12 2012 3,3 224,74 

2000 3,9 166,37 2013 1,4 227,88 

2001 4,7 174,19 2014 0,4 228,79 

2002 1,8 177,32 2015 0,3 229,48 

2003 0,1 177,50 2016 0,7 231,09 

2004 2,8 182,47 2017 2,5 236,86 

2005 1,9 185,93 2018 2,1 241,84 

   

   

*Zdroj: ČSÚ 

  

   

 

 Nárůst cenové hladiny je vyjádřen v následujícím grafu: 
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 Dále je možno poukázat na vývoj mzdy v podnikatelské sféře (zejména v souvislosti 

s nárůstem mzdy zaměstnanců notáře) a minimální mzdy: 

 

Rok 

Průměrná mzda 

v podnikatelské 

sféře** 

Minimální 

mzda*** 

 

 

Rok 

 

Průměrná mzda 

v podnikatelské 

sféře** 

 

Minimální 

mzda*** 

1993 N/A 2200 2006 22 874 7 570 

1994 N/A 2200 2007 24 539 8 000 

1995 N/A 2200 2008 26 604 8 000 

1996 N/A 2500 2009 26 724 8 000 

1997 N/A 2500 2010 27 156 8 000 

1998 N/A 2650 2011 25 693 8 000 

1999 N/A 3250 2012 26 086 8 000 

2000 N/A 4000 2013 26 252 8 500 

2001 N/A 5000 2014 26 804 9 200 

2002 N/A 5700 2015 27 825 9 900 

2003 N/A 6200 2016 28 967 11 000 

2004 20 735 6700 2017 30 932 12 200 

2005 21 815 7 185 2018 33 321 13 350 

** Zdroj: ISPV (Informační systém o průměrném 

výdělku 

   

** 

*Zdroj: MPSV 

   

 

 Vývoj průměrné mzdy v podnikatelské sféře a minimální mzdy znázorňuje tento graf: 
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 Předkládaný návrh tedy zvyšuje vybrané odměny a náhrady notáře s tím cílem, aby 

nadále nezaostávaly za vývojem ekonomiky. 

 

b) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a zákonným zmocněním 

 

 Notářský řád stanoví v § 106, že za činnost notáře náleží notáři odměna, náhrada za 

promeškaný čas a náhrada hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně z přidané hodnoty, 

rovněž částka odpovídající této dani. Činnost notáře zahrnuje kromě jiného výkon notářství 

(§ 2 not.ř. - sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně 

významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy), a činnost 

notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti (§ 4 not.ř.). 

 Podle § 107 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních má notář právo na odměnu 

za úkony, které v řízení provedl jako soudní komisař osobně nebo které z jeho pověření 

provedl notářský kandidát, notářský koncipient nebo jeho jiný zaměstnanec, na náhradu 

hotových výdajů přitom vzniklých a na náhradu za daň z přidané hodnoty, je-li plátcem daně 

z přidané hodnoty. Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty 

jsou v řízení o pozůstalosti povinni notáři zaplatit buďto jediný dědic, který nabývá dědictví, 

jež není předlužené, více dědiců, kteří nabývají dědictví, jež není předlužené, pozůstalý 

manžel, který nabývá majetek na základě dohody schválené soudem nebo na základě 

vypořádání usnesením soudu, bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo stát v ostatních 

případech. 

 Podle § 107 not.ř. podrobnosti o výši a způsobu určení odměny, náhrady za 

promeškaný čas a náhrady hotových výdajů stanoví Ministerstvo spravedlnosti obecně 

závazným právním předpisem. Zákon o zvláštních řízeních soudních stanoví v § 516 písm. a), 

že výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů notáře za úkony, které v řízení o 

pozůstalosti provedl jako soudní komisař, stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

Navrhovaná právní úprava přináší změnu výpočtu nebo sazby odměny notáře-

soudního komisaře i odměny notáře za úkony notářské činnosti a dále změnu právní úpravy 

některých náhrad. 

Návrh je plně v souladu jak se zákonem obecně, tak se zákonným zmocněním, na 

jehož základě se vydává. 

 

c) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a mezinárodními 

smlouvami 
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 Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR zapracovávány předpisy Evropské 

unie a návrh není s těmito předpisy v rozporu. 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR zapracovávány mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána, a návrh není s těmito smlouvami v rozporu. 

 

d) zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

 Výpočet a sazby odměny notáře a náhrady notáře jsou upraveny v notářském tarifu.   

 K odměně notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony 

v řízení o pozůstalosti, se vztahují § 11 a násl. notářského tarifu. Podle § 11 odst. 1 notářského 

tarifu činí odměna notáře jako soudního komisaře za úkony v řízení o pozůstalosti, které bylo 

zastaveno, 400 Kč. Odměna ve shodné výši náleží v tomto případě od r. 1993 (tedy byla 

zakotvena i ve vyhlášce č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví, která byla 

notářským tarifem zrušena).  

 V případě, že zastavení řízení o pozůstalosti předcházelo vypořádání společného jmění 

zůstavitele a pozůstalého manžela, činí podle platné právní úpravy odměna notáře jako 

soudního komisaře 2 500 Kč. Tato právní úprava byla do notářského tarifu zařazena 

vyhláškou č. 432/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 

Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů,  

v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o zvláštních řízeních soudních. V mezidobí 

došlo ke změně subjektu, který danou odměnu platí, proto se navrhuje změna výpočtu této 

odměny tak, aby byla připodobněna obdobné odměně, jejíž základ je upraven v platném § 12 

odst. 3 notářského tarifu (zde jde o odměnu v případě, že došlo k vypořádání společného 

jmění manželů a řízení o pozůstalosti nebylo zastaveno). 

 Procentní sazby odměny notáře jako soudního komisaře upravuje notářský tarif v § 13  

odst. 1 (v § 13a odst. 1 notářského tarifu jsou upraveny sazby odměny v případě, že je v řízení 

o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti). Sazby uvedené v § 13 odst. 1 notářského tarifu 

jsou nezměněny od r. 2001. 

 V § 13 odst. 3 upravuje notářský tarif výši odměny notáře jako soudního komisaře 

v případě, že obvyklá cena majetku, který se nově objevil, nebo majetku, který má následný 

dědic  nabýt, činí méně než 1 000 Kč. Toto ustanovení bylo do notářského tarifu doplněno 

vyhláškou č. 432/2013 Sb. proto, že při dodatečně projednávaném dědictví dochází i k tomu, 

že je projednáván majetek nepatrné hodnoty, jehož cena může být nižší než minimální 

odměna notáře; k takovému stavu může dojít i v řízení, na jehož základě má nabýt majetek 

následný dědic. Od 1. ledna 2014 došlo ke změně právní úpravy týkající se dodatečného 

projednání pozůstalosti - již není povinností vést ohledně nově objeveného majetku 

automaticky řízení, ale projednání je vázáno na žádost dědiců. 

 Odměnu notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského 

dědického osvědčení upravuje platný § 14 odst. 2 notářského tarifu. Tato právní úprava byla 

do notářského tarifu zařazena vyhláškou č. 162/2016 Sb., 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, v návaznosti na 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. 

Z praxe vyplynulo, že stanovená výše odměny neodpovídá náročnosti daného úkonu. 

 Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností je obsažena v § 16 

notářského tarifu. Toto ustanovení nebylo změněno od účinnosti vyhlášky č. 196/2001 Sb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBLNBVGJV)



5 

 

Výčet hotových výdajů v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře byl změněn 

vyhláškou č. 432/2013 Sb. 

 Odměnu za sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu 

anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného 

rozhodnutím soudu v případě, že tarifní hodnotu nelze určit, upravuje platný notářský tarif 

v příloze - sazebníku odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné 

činnosti - oddílu I, položce A. Tato právní úprava byla, pokud jde o výši odměny, naposledy 

změněna vyhláškou č. 167/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Položka B bod 2 sazebníku odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony 

některé jiné činnosti stanoví, že nelze-li tarifní hodnotu za sepsání notářského zápisu 

o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických 

osob určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, činí odměna 3 000 Kč. Tato částka 

náležela za sepsání obdobného notářského zápisu již podle původního znění vyhlášky č. 

196/2001 Sb. v nenovelizovaném znění. 

 V položce H bodu 2 sazebník odměn upravuje odměnu notáře za ověření pravosti 

podpisu jedné osoby na téže listině. Právní úprava této odměny nebyla od účinnosti vyhlášky 

č. 196/2001 Sb. novelizována. 

 

e) předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí a sociální dopady 

 

 Předpokládá se dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet ve výši 

28 000 000 Kč ročně. Jde o odměny notáři jako soudnímu komisaři v případě, kdy je řízení 

o pozůstalosti zastaveno. Ze statistických údajů Notářské komory ČR plyne, že dlouhodobě je 

v průměru zastavována 1/3, tedy cca 47 000 pozůstalostních věcí.  

Pokud se týká dopadů na podnikatelské prostředí, pak je třeba připomenout, že 

v souvislosti se zápisem do veřejných rejstříků došlo ke snížení odměn notářů za sepsání 

společenských smluv resp. zakladatelských listin některých obchodních korporací již dříve, 

zároveň došlo k tomu, že v důsledku toho, že podstatnou část změn ve veřejných rejstřících 

realizují místo soudů právě notáři, se zrychlily zápisy do obchodního rejstříku, došlo k úspoře 

nákladů na straně státu i podnikatelů a především se zlepšila dostupnost zápisů změn do 

veřejných rejstříků z krajských měst do jednotlivých okresů. Všechny tyto změny jsou 

pozitivně vnímány podnikatelskou veřejností. Je zájmem státu podporovat podnikatelské 

prostředí a existenci sítě notářů rovnoměrně rozloženou po území ČR zachovat. Podnikatelů 

se dotkne položka týkající se osvědčení valné hromady, kde dojde k jejímu zvýšení o 1 000 

Kč, přičemž tato položka se sjednotí s obsahově obdobným notářským zápisem o právním 

jednání pro zápis do veřejného rejstříku. Ke zvýšení této položky dochází po 18 letech, lze 

tedy uzavřít, že odpovídá ekonomické realitě.  

Sociální dopady se nepředpokládají. V případě nejméně majetných osob, kde 

v pozůstalosti není žádný majetek, případně je pouze majetek nepatrné hodnoty, za který se 

považuje majetek do částky cca 35 000 Kč, hradí odměnu notáře stát (řízení o pozůstalosti se 

zastavuje). Zvýšení odměny notáře bude mít dopad na osoby, které určitý majetek nabývají, 

nebude však nepřiměřené hodnotě, kterou dědictvím získají. Nabude-li např. dědic majetek 

v hodnotě 75 000 Kč, pak se odměna notáře zvýší o 500 Kč, při nabytém majetku v hodnotě 

100 000 Kč bude odměna notáře beze změny, při nabytém majetku v hodnotě 250 000 Kč 

dojde ke zvýšení odměny o částku 1 200 Kč. Sociální dopad však je nutno chápat v širším 

slova smyslu, neboť změna odměn notáře se provádí v zájmu zachování dostupnosti 

notářských služeb v regionech ekonomicky slabších, zejména pak v příhraničních oblastech, 
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kde není možné obsadit uvolněné úřady z důvodu, že jejich provoz není ekonomicky 

rentabilní.  Rostou náklady na provoz úřadů (zejména pak mzdové), odměna notáře však 

v některých případech zohledňuje ekonomickou realitu před 26 lety. Pokud k úpravě odměn 

nedojde, pak se obdobně jako jiné služby (obchod, zdravotnictví) budou notářské služby 

přesouvat do velkých měst, což bude mít negativní sociální dopady a dojde k vylidňování 

příhraničních oblastí. Návrh by měl zajistit rovnoměrné zajištění dostupnosti služeb notáře, 

tedy služeb právních, po celém území státu. 

 

f) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

 

 Nepředpokládají se dopady navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru ani v právních 

vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného 

pohybu pracovníků, z důvodu státní příslušnosti. 

 Nepředpokládají se ani dopady návrhu na rovnost mužů a žen. 

 

g) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

Navrhovaná právní úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu 

ochrany soukromí a osobních údajů a je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 

h) zhodnocení korupčních rizik 

 

 Návrh s sebou nenese žádná korupční rizika. 

 

i) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Nepředpokládají se žádné dopady předkládaného návrhu na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

 Dopisem předsedkyně Legislativní rady vlády ze dne 11. listopadu 2019 

č. j. 36906/2019-UVCR byla u předkládaného návrhu udělena výjimka z provedení hodnocení 

dopadů regulace (RIA). 
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Zvláštní část 

 

K čl. I: 

 

K bodu 1 (§ 11 odst. 1): 

 

 Odměna notáře – soudního komisaře za úkony, které provedl v řízení o dědictví 

(o pozůstalosti), které bylo zastaveno, od počátku roku 1993 činí 400 Kč. V legislativě je 

běžně zvyšování poplatků nebo daní odůvodňováno jen faktem inflace, ovšem v tomto 

případě jsou dalšími důvody navrhovaného zvýšení výrazný nárůst úkonů, které musí notář 

v takovém řízení oproti roku 1993 provést. Jedná se např. o provádění vyhledávání 

v rejstřících a seznamech (Evidence právních jednání pro případ smrti, Evidence listin o 

manželském majetkovém režimu, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, 

evidence obyvatel a další). Dále vzhledem ke stále se zvyšujícímu zadlužení obyvatelstva je 

nutná stále intenzivnější komunikace s věřiteli a soudními exekutory, notář od roku 2009 

vydává a doručuje rozhodnutí, vyznačuje právní moc na rozhodnutích. Notáři také kompletně 

převzali tzv. „porozsudkovou“ agendu, tedy ohlašování změn v katastru nemovitostí 

prostřednictvím elektronického formuláře, sdělování změn pro zápisy ve veřejných rejstřících, 

sdělování věřitelům, soudním exekutorům, peněžním ústavům.  

Je třeba také zohlednit výrazně vyšší cenu práce (v souvislosti se mzdami placenými 

zaměstnanci notáře) - průměrná mzda v roce 1993 činila 5 904 Kč, v 1. čtvrtletí  roku 2019 již 

32 466 Kč, tedy vzrostla více než pětinásobně. Pokud by se započítal jen nárůst ceny lidské 

práce, pak by odměna měla činit 2 200 Kč. Obdobně minimální mzda v roce 1993 činila 2 200 

Kč a v roce 2019 činila 13 550 Kč, což je více než šestinásobek - tímto poměrem by odměna 

notáře za tento úkon měla činit 2 463 Kč. Je faktem, že mzdové náklady prudce stoupají 

a s ohledem na minimální míru nezaměstnanosti je předpoklad, že budou stoupat i nadále. 

Při průměrné mzdě zaměstnance notáře, včetně odvodů, pětitýdenní dovolené, avšak 

bez ohledu na možnou nemoc, činí mzdové náklady notáře na jeho jednoho zaměstnance 

s průměrnou mzdou 48 280 Kč měsíčně. Tito zaměstnanci musí mít k dispozici vybavenou 

kancelář a technické zajištění pro elektronické činnosti. Ceny za elektřinu vzrostly za tuto 

dobu devítinásobně, vzrostly rovněž náklady na vytápění, nájem nebytových prostor, vše 

několikanásobně. Např. průměrné náklady za nájemné v České republice za kancelář o 

velikosti 80 m2 činí 18 811 Kč bez DPH. Notář je povinen platit i pojištění odpovědnosti, 

jehož průměrná výše činí 41 266 Kč ročně. Tento stav  obecného podfinancování v dědické 

agendě má ten důsledek, že např. na konkurz do Prahy se běžně ještě před 10 lety hlásilo asi 

20 uchazečů, v současné době není výjimkou, že se přihlásí 3 až 5 uchazečů (1/2018: Praha 4 

– 4 uchazeči, 6/2018: Praha 10 – 4 uchazeči, 9/2018: Praha 3 – 5 uchazečů), ale zejména je 

takřka likvidační pro malé notářské úřady v některých regionech. Notářská komora České 

republiky je nucena navrhovat rušení úřadů, během posledních dvou let je to 7 úřadů. 

Opakovaně se nedaří už 2 roky obsadit úřad ani v krajském městě Ústí nad Labem, problémy 

jsou nejen v příhraničních oblastech (aktuálně se např. nepřihlásil žádný uchazeč do konkurzu 

na notářský úřad v Tachově), ale např. i ve Středočeském kraji (v září 2018 nebyl obsazen 

notářský úřad v Rakovníku) nebo Jihočeském kraji (v srpnu 2018 se např. žádný uchazeč 

nepřihlásil do konkurzu na notářský úřad v Táboře). Tyto údaje jsou dostupné na webových 

stránkách Notářské komory ČR.  

Současná příjmová hladina odměn z pozůstalostní agendy (při nedostatku agendy jiné) 

také neumožňuje stávajícím notářům v ekonomicky slabých oblastech vychovávat své 

nástupce – např. v celém Karlovarském kraji je dlouhodoběji zaměstnán jediný notářský 

kandidát. Tyto oblasti nemají bez přijetí změny tarifu perspektivu zaměstnávání notářských 
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koncipientů. Změna odměn notáře by pomohla alespoň zpomalit trend snižování počtu 

notářských úřadů, který může mít zejména v pozůstalostních věcech nepříznivý dopad na 

veřejnost, neboť se prodlouží doba vyřízení pozůstalostí, účastníci budou nuceni k jednáním 

dojíždět k notářům – náhradníkům na větší vzdálenosti. Tato a další následující navrhované 

změny tarifu se proto zaměřují zejména na zvýšení odměny v oblasti pozůstalostní agendy, 

tak, aby lépe odpovídala ekonomické realitě v České republice a zároveň umožnila zachování 

fungování notářských úřadů v ekonomicky slabých regionech.  

Všechny tyto argumenty a důvody platí i pro následující navržené úpravy tarifu.  

 

Standardním výpočtem navýšení částky pouze inflačním vývojem mezi lety 1993 a 

2018 lze pak dojít od částky 400 Kč k částce 1 169 Kč. S ohledem na tyto údaje je původní 

částka 400 Kč objektivně nedostatečná, nepokrývající ani náklady, a proto se navrhuje její 

zvýšení na 1 000 Kč. 

Odměnu soudnímu komisaři za zastavení řízení platí soud a zvýšení by tedy mělo 

dopad do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Podle statistiky Notářské komory ČR je 

dlouhodobě v průměru zastaveno řízení v 1/3 pozůstalostních věcí, tedy ročně cca 47 000 

věcí. Dodatečné nároky na státní rozpočet lze tedy poměrně přesně kvantifikovat částkou cca 

28 000 000 Kč ročně (při počtu 47 000 zastavených řízení).  

 

K bodu 2 (§ 11 odst. 2): 

 

Na základě ustanovení § 162 odst. 1 z.ř.s. se dědicové mohou dohodnout na 

vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů. Může tedy nastat situace, kdy na 

základě dohody dědiců veškerý majetek patřící do společného jmění manželů nebo jeho 

podstatná část připadne pozůstalému manželovi. Náročnost tohoto řízení je přitom v zásadě 

stejná, jako když se řízení nezastaví. Zjišťování majetku, úkony v řízení o pozůstalosti, nutné 

jednání ve věci i následná „porozsudková“ agenda je prakticky stejná. Navíc je zde v případě, 

že je manžel jediným dědicem, zjevná a neodůvodněná nerovnost, neboť v takovém případě je 

vyloučena dohoda podle § 162 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních. Dosavadní 

částka 2 500 Kč byla do vyhlášky zařazena z důvodu „ochrany“ prostředků vynakládaných ze 

státního rozpočtu, neboť před novelou zákona o zvláštních řízeních soudních zákonem č. 

87/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace 

soukromého práva, účinnou od 1. května 2015, platil odměnu notáře v tomto případě stát. 

Nyní je to podle § 108 odst. 1 písm. c) z.ř.s. pozůstalý manžel. Ohledně dalších důvodů lze 

odkázat na údaje uvedené v bodě 1. 

 

K bodu 3 (§ 13 odst. 1): 

 

 Odměna notáře stanovená tímto ustanovením byla od roku 1993 zakotvena 

v minimální výši 500 Kč, od 1. července 2001 pak ve výši 600 Kč. Důvodem k jejímu nyní 

navrhovanému zvýšení je tedy už samotný inflační vývoj, dále i v těchto pozůstalostních 

řízeních s nižší obvyklou cenou pozůstalosti je zřetelný nárůst úkonů potřebných k vyřízení 

věci. Vezmeme-li minimální odměnu ve výši 500 Kč z roku 1993, pak s ohledem na více než 

pětinásobný nárůst průměrné mzdy při započtení jen nárůstu nákladů na lidskou práci, by 

odměna měla činit 2 750 Kč. Obdobně při započítání více než šestinásobného nárůstu 

minimální mzdy by odměna notáře měla činit 3 078 Kč. Standardním výpočtem navýšení 

částky pouze inflačním vývojem mezi lety 1993 a 2018 lze pak dojít od částky 500 Kč k 

částce 1 461 Kč.  
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 Na zvýšení minimální odměny navazuje sloučení prvních dvou tarifních pásem, tímto 

způsobem dojde také k reálnějšímu stanovení odměny za činnost notáře jako soudního 

komisaře. 

Od 1. července 2009 (novelizace provedená zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, ve znění pozdějších předpisů) notáři prakticky zcela v dědické agendě nahradili 

činnost soudů, což s sebou přineslo nárůst práce a nákladů (k tomu viz odůvodnění k bodu 1). 

V řízení se mimo předběžného šetření koná zpravidla vždy nejméně jedno jednání s účastníky 

řízení. Tato řízení jsou mnohdy složitá s ohledem na rozsah majetku a vztahy mezi dědici. 

Řízení o pozůstalosti s majetkem do cca 30 000 Kč se zpravidla zastavují a tento majetek je 

vydán tomu, kdo se postaral o pohřbení zůstavitele, odměnu notáře tedy platí stát. Zvýšení se 

tak bude týkat pozůstalostí s obvyklou cenou majetku nad cca 30 000 Kč, v nichž dojde 

k projednání věci. V řízeních, ve kterých se vypořádává majetek ve společném jmění 

manželů, se dokonce jedná o majetek až nad cca 60 000 Kč. 

 

Příklady k určení odměny podle navrhovaného § 13 odst. 1: 

 

cena aktiv pozůstalosti/majetku v SJM   odměna dnes   odměna nově  rozdíl 

 

     75 000,-- Kč/   150 000,-- Kč  1 500,-- Kč     2 000,-- Kč         500,- Kč 

   100 000,-- Kč/   200 000,-- Kč  2 000,-- Kč     2 000,-- Kč     0,- Kč 

   250 000,-- Kč/   500 000,-- Kč  3 800,-- Kč     5 000,-- Kč      1.200,- Kč 

   500 000,-- Kč/1 000 000,-- Kč  6 800,-- Kč   10 000,-- Kč      3.200,- Kč 

2  000 000,-- Kč/4 000 000,-- Kč          16 300,-- Kč   19 500,-- Kč      3.200,- Kč 

 

K bodu 4 (§ 13 odst. 3): 

 

 Od 1. ledna 2014 (zákon o zvláštních řízeních soudních) došlo ke změně úpravy 

týkající se dodatečného projednání pozůstalosti. Podle § 193 odst. 2 zákona o zvláštních 

řízeních soudních není po této změně povinností vést ohledně nově objeveného majetku 

automaticky řízení, ale projednání je vázáno na žádost dědiců. Pokud tedy dědicové chtějí jiné 

rozdělení nově objeveného majetku než v původním řízení, je na místě, aby odměna byla 

účtována standardně.  

Platná právní úprava byla do vyhlášky začleněna pro ty případy, kdy se po skončení 

řízení objevovaly z důvodů revize katastru nemovitostí neprojednané nemovitosti bez reálné 

hodnoty, nebo bagatelní přeplatky např. za elektřinu, za služby spojené s užíváním bytu apod., 

a odměna notáře by v těch případech byla vyšší, než by činila hodnota nabytého dědictví. 

V současné době tento hlavní důvod spolu s přijetím zákona o zvláštních řízeních soudních 

odpadl a stěžejně se řeší dodatečná projednání dědictví ohledně nemovitého majetku, u něhož 

sice jeho hodnota nemusí být vysoká, nicméně je zejména s ohledem na zjišťování právních 

nástupců velmi časově náročná a odměna v těchto případech nepokrývá ani náklady notáře. 

Nezřídka se stane, že odměna notáře za několikahodinové úkony v řízení trvající několik 

měsíců podle stávající úpravy činí do 100 Kč. 

 

K bodu 5 (§ 14 odst. 2): 

 

Původně stanovená odměna notáře za vydání, změnu nebo zrušení evropského 

dědického osvědčení nezohledňuje časovou náročnost zpracování obsáhlého formuláře, 

kterým se vydává evropské dědické osvědčení (tento formulář má 19 stran k vyplnění). Výše 

odměny neodpovídá náročnosti vydání ani odměně za obdobný úkon v zahraničí. Ve 
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Spolkové republice Německo je např. odměna za vydání evropského dědického osvědčení 

počítána procentuálně částkou z hodnoty projednávaného majetku. Při jeho výši 609 813 EUR 

činí odměna za jeho vydání 2.350 EUR (přes 60 000 Kč), v Estonsku činí 51 EUR + DPH, 

v Maďarsku dle hodnoty pozůstalosti od cca 11 EUR do 3.527 EUR, v Polsku činí odměna 

400 PLN + DPH – cca 92 EUR, v Rakousku pak dle hodnoty pozůstalosti – hodnota do 

50.000 EUR – 44,70 EUR, hodnota do 100.000 EUR – 89,60 EUR, hodnota do 500.000 EUR. 

 

K bodu 6 (§ 16): 

 

Notář je jedinou z právnických profesí, která nemá možnost vyúčtovat bez dohody se 

žadatelem ani nepatrnou část nákladů, které mu objektivně vznikají, paušální částkou (musel 

by jejich výši přesně vyčíslit, což není objektivně možné). Tato objektivní nemožnost se týká 

zejména telekomunikačních poplatků, opisů a fotokopií. Tyto náklady notáři vznikají 

především v souvislosti se zápisy do informačního systému veřejných rejstříků, informačního 

systému skutečných majitelů, informačního systému evidence svěřenských fondů, s 

povinností vyhotovit určité písemnosti elektronicky. Přesná specifikace těchto objektivně 

vznikajících nákladů by znamenala administrativní zátěž, a to zejména s ohledem na nutnost 

jejich evidence. Rozúčtování telekomunikačních poplatků (např. náklady na pevné linky, na 

připojení k internetu) na jednotlivé případy je obtížné. Díky úkonům, které se navrhují 

přesunout do paušální náhrady, dochází k úsporám na straně státu (např. kompletní tvorba 

sbírek listin) či účastníků (nižší počet vydaných stejnopisů či opisů) nebo žadatelů o úkon. 

Částka je navržena ve stejné výši, jako je to u tzv. režijního paušálu advokáta, kterému náleží 

za každý úkon právní služby. 

 

K bodu 7 (§ 19 odst. 1): 

 

V důsledku přijetí zákona 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších 

předpisů, notáři od 1. července 2009 nahradili činnost soudů, což s sebou přineslo mimo jiné 

i přechod tzv. porozsudkové agendy ze soudů na notáře.  

Notáři tedy zasílají vyrozumění věřitelům a dalším osobám, které z důvodu 

prokázaného právního zájmu mají právo znát výsledek pozůstalostního řízení, dále notář 

zasílá vyrozumění do veřejných seznamů a veřejných rejstříků. Rovněž je povinen 

v elektronické podobě zaslat rozhodnutí soudu. Počet těchto úkonů a náklady s tím spojené 

nemá možnost promítnout do vyúčtování nákladů v usnesení, kterým se řízení končí. Tato 

situace je problematická zejména v ekonomicky slabších regionech, kde je velké zadlužení 

obyvatelstva, kde je počet věřitelů často v desítkách v jedné věci. Tyto náklady nelze 

kvantifikovat jinak, než paušální částkou, která je navržena ve stejné výši, jako je to u tzv. 

režijního paušálu advokáta, kterému náleží za každý úkon právní služby.  

 

K bodu 8 (sazebník, oddíl I, položka A věta třetí): 

 

Odměna za sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu 

nebo o dohodě o změně manželského majetkového režimu nebyla změněna od roku 2001. 

Tyto smlouvy upravují trvale majetkové poměry manželů a mají zásadní právní význam. 

Uspořádáním majetkových poměrů se tak předchází budoucím majetkovým sporům manželů, 

které mohou nastat v případě rozvodu manželství nebo úmrtí jednoho z nich.  

Je na místě upravit odměnu v případě, že nelze tarifní hodnotu určit  nebo ji lze určit 

jen s nepoměrnými náklady, na úroveň odpovídající vysoké odpovědnosti notáře za obsah 

smlouvy.   
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K bodu 9 (sazebník, oddíl I, položka B bod 2 věta třetí): 

 

 Sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo o rozhodnutí 

ustavujících orgánů zakládaných právnických osob je úkonem vysoce odpovědným, odborně 

i časově velice náročným (často se jedná o jednání mimo kancelář notáře). Náročnost tohoto 

úkonu vyplývá z ustanovení § 80a a násl. notářského řádu, která stanoví notáři řadu 

povinností před konáním jednání orgánu právnické osoby, při tomto jednání a také i následně. 

S tímto úkonem je spojena vysoká odpovědnost notáře, který je povinen osvědčit splnění 

všech formalit a soulad přijatého rozhodnutí se zákonem a zakladatelskými dokumenty 

společnosti.  

Zvýšení této položky se navrhuje i s ohledem na proporcionalitu s odměnou za 

podobné úkony mající formu právního jednání stanovenou v položce A sazebníku. Toto 

zvýšení odpovídá ekonomické realitě v ČR; tato položka se od roku 2001 nezměnila. 

 

K bodu 10 (sazebník, oddíl II, položka H, bod 2): 

 

Odměna notáře za ověření podpisu od počátku roku 1993 činí 30 Kč. Tato částka 

nepokrývá ani náklady spojené s tímto úkonem a neodpovídá současné ekonomické realitě. 

Ve srovnání s pětinásobným růstem průměrné mzdy od roku 1993 by odměna měla činit 

165 Kč. Obdobně ve srovnání s více než šestinásobným nárůstem minimální mzdy by odměna 

měla činit 185 Kč. Je zřejmé, že mzdové náklady prudce stoupají a s ohledem na minimální 

míru nezaměstnanosti je předpoklad, že budou stoupat i nadále. Standardním výpočtem 

navýšení částky inflačním vývojem mezi lety 1993 a 2018 lze dojít od částky 30 Kč k částce 

88 Kč. S ohledem na tyto skutečnosti je původní částka 30 Kč objektivně nedostatečná. 

Nutno poznamenat, že odměnu notáře jakožto osoby samostatně výdělečně činné za 

ověření podpisu nelze srovnávat s odměnou (poplatkem) jiných institucí, které provádějí 

úřední ověření podpisů, zejména s ověřováním obecními úřady (náklady jsou pokryty 

veřejným rozpočtem).   

 

K čl. II (přechodná ustanovení): 

 

 Navrhuje se, aby řízení o pozůstalosti/dědická řízení zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti nové právní úpravy byla v zájmu právní jistoty účastníků řízení dokončena (včetně 

rozhodování o odměně notáře a jeho hotových výdajích) podle dosavadních právních 

předpisů. 

 Rovněž v případě, že žadatel požádal o provedení úkonu notářské činnosti přede dnem 

nabytí účinnosti nové právní úpravy, bude za tento úkon náležet odměna a náhrada výdajů 

podle dosavadní právní úpravy. 

 

K čl. III (účinnost): 

 

 Účinnost předkládané právní úpravy se navrhuje stanovit na 1. červenec 2020. 
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