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IV. 

 

Některá ustanovení notářského tarifu s vyznačenými změnami 

 

§ 11 

 

 (1) Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony 

v řízení o pozůstalosti, (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony provedené 

v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí 400 Kč 1 000 Kč, nestanoví-li tato vyhláška 

jinak. 

  

 (2) Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele 

a pozůstalého manžela, činí odměna notáře jako soudního komisaře 2 500 Kč je základem 

odměny notáře jako soudního komisaře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do 

společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela. 

 

§ 13 

 

 (1) Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, 

činí 

z prvních 100 000 Kč 500 000 Kč základu...............................   2,0   %, 

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu…....................   1,2   %, 

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu   …..............   0,9   %, 

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu   ..................   0,5   %, 

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu   ................   0,1   %, 

nejméně však 600 Kč 2 000 Kč. 

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává. 

  

 (2) Provedl-li notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař úkony 

uvedené v § 14 odst. 1 nebo v § 15 odst. 2, odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří součet 

částky vypočtené nebo stanovené podle odstavce 1, případně podle § 11 odst. 2 nebo podle 

§ 13a a částky vypočtené podle § 14 odst. 1 nebo stanovené v § 15 odst. 2. 

  

 (3) Provádí-li se řízení podle § 12 odst. 2 nebo podle § 12 odst. 4 a obvyklá cena majetku, 

který se nově objevil, nebo majetku, který má následný dědic nabýt, činí méně než 1 000 Kč, 

odměna notáře jako soudního komisaře činí dvě třetiny obvyklé ceny takového majetku. 

 

§ 14 

 

 (1) Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část 

odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části 

prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po 

kterou se soupis na místě samém prováděl. 

  

 (2) Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského 

dědického osvědčení činí 500 Kč 1 500 Kč. 

  

 (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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 (4) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 včetně případné 

odměny stanovené a vypočtené podle odstavce 1 až 3 lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 

%, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, 

zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém nebo 

použitím cizího práva nebo jazyka. Odměnu stanovenou a vypočtenou podle odstavce 1 nelze 

zvýšit pro provedení úkonů na místě samém. 

  

 (5) Bylo-li v řízení o pozůstalosti činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé 

úkony v řízení o pozůstalosti, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené 

podle § 13 nebo 13a, popřípadě zvýšené podle odstavce 4, odpovídající rozsahu jeho činnosti. 

Došlo-li ke zrušení pověření notáře, nemá tento notář právo na odměnu. 

 

ČÁST PÁTÁ 

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS 

 

HLAVA I 

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ 

 

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností 

 

§ 16 

  

 Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti 

s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, 

poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, 

fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. 

 

§ 16 

 

 Notář má v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů 

vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a 

nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti 

s prováděním úkonů. Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, 

poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady 

nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. 

 

§ 19 

Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře 

 

(1)  Hotovými  výdaji  vynaloženými  v  souvislosti  s  úkony  notáře  jako  soudního  

komisaře v  řízení  o  pozůstalosti  jsou  zejména  náklady  spojené  s  doručováním  písemností,  

platby  za získání  informací  o  majetku,  za  získání  údajů  z  informačních  systémů,  za  

zjištění  stavu a obsahu listiny podle § 15 jiným notářem a cestovní výdaje. 

 

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se stanoví podle zvláštního právního předpisu.16) 

 

(3) Není-li řízení zastaveno, náleží notáři vedle náhrady hotových výdajů podle 

odstavce 1 také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení 

řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč. 
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Příl. 

Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti 

 

Oddíl I 

Odměna notáře podle tarifní hodnoty 

 

Položka A 

  

Za sepsání notářského zápisu o právním jednání, s výjimkou položky D, včetně vydání jednoho 

stejnopisu notářského zápisu 

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty .................................................................... 2,0 %, 

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ......................................... 1,2 %, 

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ...................................... 0,6 %, 

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty ...................................... 0,3 %, 

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty ..................................... 0,2 %, 

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ..................................... 0,1 %, 

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty ................................... 0,05 %, 

nejméně 1 000 Kč,  

v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 

2 000 Kč a 

v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 

4 000 Kč;  

jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč. 

    

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. 

 

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady ............. 3 000 Kč,  

a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 

4 000 Kč; 

jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč. 

 

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, 

a) jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku … 

4 000 Kč, 

b) jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby … 10 000 Kč, 

c) jde-li o notářský zápis o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o dohodě 

o změně manželského majetkového režimu … 5 000 Kč, 

d) jde-li o jiný notářský zápis o právním jednání … 3 000 Kč. 

 

Za sepsání 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, jestliže notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na 

jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku .........................................2 000 Kč. 

 

Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo 

o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu 

dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 2 000 Kč;  
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za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky 

vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč; 

za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém 

režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo 

založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé 

a vždy nejméně 1 000 Kč. 

 

Položka B 

  

1. Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání 

jednoho stejnopisu notářského zápisu 

a) jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad nebo o osvědčení slosování nebo o osvědčení 

jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se položka A, nejméně 2 000 Kč. Nelze-li tarifní 

hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady .......................... 3 000 Kč; 

jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí ................................ 5 000 Kč. 

b) jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A a  

z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny ............................................... nejméně 800 Kč. 

  

2. Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů 

zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu 

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty .................................................................... 2,5 %, 

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ......................................... 1,5 %, 

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ...................................... 0,8 %, 

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty ...................................... 0,4 %, 

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................... 0,2 %, 

z přebývající částky až do 30 000 000   Kč   tarifní   hodnoty .............................. 0,1 %, 

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................. 0,05 %, 

nejméně 2 500 Kč, 

a jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč 

 

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. 

    

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady... 3 000 Kč 4 000 Kč; 

jde-li o notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby, 12 000 Kč.  

 

3. Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní 

listiny z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ……. ............................................ 1,0 %, 

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ....................................... 0,5 %, 

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................... 0,3 %, 

z přebývající částky až do 7 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................... 0,1 %, 

nejméně 2 000 Kč. 

Částka nad 7 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. 

 

Oddíl II 

Odměna notáře stanovená pevnou sazbou 

 

Položka H 

 

1. Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou 

stranu listiny, jejíž opis se ověřuje ......................................................................... 30 Kč. 
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2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině .................................... 30 Kč 70 Kč. 
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