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V. 

 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  

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 

Zásadní připomínky 

 

1. K čl. I., bodu 6 (§ 16) 

 

Požadujeme slovo „telekomunikační poplatky“ nahradit jiným výrazem, například 

„úhrada telekomunikačních služeb“. Poplatky jsou nenávratná, nedobrovolná, 

ekvivalentní a nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě zákona spravovaná 

státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými 

příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla účelovými, řádnými, pravidelnými 

a plánovanými (Boháč R., Daňové příjmy veřejných rozpočtů, 2013, s. 111). 

Označovat slovem „poplatek“ plnění soukromoprávního charakteru je tedy velmi 

nežádoucí.  

Ministerstvo financí si je vědomo skutečnosti, že je tento pojem použit i v jiných 

předpisech upravujících profesní tarify právnických profesí. Výhledově by proto 

měla být obdobná změna provedena i v těchto dalších předpisech za účelem zvýšení 

jednotnosti právního řádu, ve kterém by se pojem „poplatek“ neměl používat v 

jiných významech, než jsou veřejnoprávní peněžitá plnění vykazující zpravidla výše 

uvedené znaky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

vyhověno 

 

 

 Ministerstvo 

financí 

2. K důvodové zprávě 
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Důvodová zpráva k materiálu uvádí předpokládaný dopad navrhované právní 

úpravy na státní rozpočet ve výši 28 000 000 Kč ročně, a to na odměny notáři jako 

soudnímu komisaři v případě, kdy je řízení o pozůstalosti zastaveno, což představuje 

asi 1/3 všech projednávaných případů. Požadujeme, aby byla důvodová zpráva 

doplněna o výslovné konstatování, že předpokládaný rozpočtový dopad bude 

dlouhodobě pokryt v rámci schválených rozpočtových ukazatelů kapitoly 

Ministerstva spravedlnosti a nebude důvodem pro vznášení dalších požadavků nad 

rámec již schváleného objemu finančních prostředků. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

odůvodnění 

přeformulováno takto: 

„Předpokládaný 

rozpočtový dopad bude 

řešen v rámci sestavování 

rozpočtu na příslušný rok.“ 

 

 

 Ministerstvo 

financí 

Připomínky 

 

K čl. I, bod 6 

Upozorňujeme, že v případě nadpisu „Náhrada hotových výdajů v souvislosti 

s notářskou činností“ nejde o nadpis § 16, nýbrž o skupinový nadpis nad § 16. 

S ohledem na skutečnost, že v tomto nadpisu nedochází ke změně, domníváme se, 

že je třeba z úvodního textu tohoto bodu vypustit slova „včetně nadpisu“ a znění § 

16 uvést bez nadpisu nad jeho označením. 

 

 

 

 

vyhověno 

 

 Ministerstvo 

financí 

K platnému znění 

V § 13 odst. 1 poslední větě doporučujeme číslo „20 00 000“ nahradit číslem „20 

000 000“. 

 

 

vyhověno 

 

 Ministerstvo vnitra bez připomínek 

 

 

 Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

K odůvodnění – zvláštní část, bod 6:  

Doporučujeme, aby do odůvodnění nového znění § 16 vyhlášky byly doplněny 

konkrétní skutečnosti, na jejichž základě byla částka paušální náhrady hotových 

nákladů v souvislosti s notářskou činností stanovena právě na 300 Kč.    

 

 

 

vysvětleno 

- jde o obdobu paušální 

náhrady náležející 

advokátům za 1 úkon 

právní služby (§ 13 odst. 4 

advok. tarifu) 
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- 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 

 

 Ministerstvo 

dopravy 

Doporučující připomínka: 

 

Nad rámec návrhu vyhlášky 

Doporučujeme zvážit navýšení i dalších odměn uvedených zejména v příloze 

k vyhlášce 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 tomto ohledu upozorňujeme zejména na tyto odměny: 

položka H bod 1 a položka J bod 2 (v obou případech od roku 1993 do současnosti 

nedošlo k navýšení odměny), položka H bod 2 (od roku 1993 do současnosti došlo 

ke zvýšení z částky 500 Kč(s) na 600 Kč) a položka K bod 1 (od roku 1993 do 

současnosti došlo dokonce ke snížení výše odměny z částky 50 Kč(s) na 30 Kč). Je-

li argumentem pro zvyšování ostatních odměn zejména ekonomický vývoj za 

uplynulá desetiletí, měla by tato skutečnost být zohledněna rovnoměrně napříč 

tarifem, nikoli selektivně pro některé odměny. 

Závěr: 

Doporučujeme zvážit úpravu předloženého materiálu s ohledem na shora uvedenou 

připomínku. 

 

 

 

 

nevyhověno - 

připomínka jde nad rámec 

návrhu, cílem návrhu není 

zvýšení všech položek 

notářského tarifu 
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 Ministerstvo 

zemědělství 

Doporučující připomínky 

1) 

Navrhujeme nezvyšovat sazbu za zastavení řízení ze 400 Kč na 1000 Kč podle 

návrhu § 11 odst. 2 notářského tarifu. Nová zátěž pro státní rozpočet má být podle 

předestřeného odůvodnění minimálně 28 mil. Kč ročně. S ohledem na nižší 

náročnost úkonu by bylo legitimní spíše zvýšení pevné částky na 500 až 600 Kč. Za 

zásadní považujeme vyjádření Ministerstva financí k této problematice.  

 

 

 

vypořádání připomínky 

MF uvedeno výše 

 

 Ministerstvo 

zemědělství 

2) 

Navrhujeme doplnit statistiku případů podle § 11 odst. 2 notářského tarifu za 

několik posledních let. Jedná se o situace, kdy na základě dohody dědiců veškerý 

majetek patřící do společného jmění manželů nebo jeho podstatná část připadne 

pozůstalému manželovi.  

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme upravit stanovení odměny notáře jako soudního komisaře 

v případech podle § 11 odst. 2 notářského tarifu. V současné době je odměna notáře 

jako soudního komisaře v uvedených situacích 2 500 Kč. Nově má být základem 

odměny notáře jako soudního komisaře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do 

společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela. S ohledem na představitelné 

kazuistiky navrhujeme, aby byla stanovena odměna notáře jako soudního komisaře 

pevnou částkou např. mezi  5000  –  10 000 Kč. Pokud pozůstalí uzavřou takovou 

dědickou dohodu, podle které připadne veškerý majetek pozůstalému manželovi, 

nezdá se etické, aby odměna notáře byla počítána z poloviny obvyklé ceny majetku 

patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela. Zároveň je možné 

stanovit odstupňovanou výši odměny notáře podle výše majetku například do 

hodnoty majetku do 15 mil. Kč a v hodnotě majetku nad 15 mil. Kč.  

 

nevyhověno  

- statistiku k této věci 

doplnit nelze, neboť by 

znamenala nutnost fyzické 

kontroly každého 

skončeného spisu, nejedná 

se o údaj sledovaný.  

 

 

 

nevyhověno - 

právní úprava odměny 

v tomto případě se uvádí 

do souladu s platným § 12 

odst. 3 not. tarifu, který 

upravuje obdobnou situaci 

Notář v řízení provádí 

prakticky stejný rozsah 

úkonů, jako v případě 

uzavření dohody o 

rozdělení pozůstalosti.  Ve 

věci se provedou stejná 

šetření, uskuteční se stejné 
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jednání, za přítomnosti 

dědiců, kterým je třeba dát 

potřebná poučení 

(odmítnutí dědictví, 

výhrada soupisu), pouze 

dohoda je uzavřena nikoli 

v rámci rozdělení 

pozůstalosti, ale v rámci 

vypořádání společného 

jmění.  

 

 Ministerstvo 

zemědělství 

3) 

Doporučujeme zachovat sazbu za ověření pravosti podpisu na úrovni 30 Kč. 

Navrhovaných 70 Kč nebude konkurenceschopných s nabídkou CzechPoint, kde je 

sazba právě 30 Kč.  

 

nevyhověno - 

konkurenceschopnost není 

relevantním argumentem 

z důvodu, že ostatním 

subjektům poskytujícím 

tyto služby jsou náklady 

nebo jejich část hrazeny 

z veřejných rozpočtů, 

případně jsou jim 

poskytovány dotace 

z veřejných zdrojů. 

Položku je třeba dát do 

souvislosti s prakticky 

neomezenou odpovědností 

notáře za tento úkon a 

nutností platit vysoké 

pojistky právě z důvodu 

možné odpovědnosti. 
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 Ministerstvo 

zemědělství 

4) 

V části IV., Některá ustanovení notářského tarifu s vyznačenými změnami, je 

nedopatřením oproti platnému znění opomenuta číslovka 0 v § 13 odst. 1. Jedná se 

přitom o větu, která není novelizována. V předloženém platném znění je chybně 

uvedeno „Částka nad 20 00 000 Kč se do základu nezapočítává.“ 

Správně však má být „Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.“ 

 

vyhověno 

 

 Ministerstvo 

zemědělství 

5) 

V názvu části IV. má být v nadpise uvedena spojka „s“, nikoliv „z“. Některá 

ustanovení notářského tarifu s vyznačenými změnami. 

 

 

vyhověno 

 

 Ministerstvo 

zemědělství 

6) 

V části III. odůvodnění chybí na stranách 1 - 3 názvy obou představovaných tabulek 

i obou grafů. Doporučujeme názvy doplnit.  

 

 

vyhověno 

 

 Ministerstvo 

zemědělství 

7) V grafu vývoje průměrné minimální mzdy uvedené na straně 3 odůvodnění chybí 

zcela popis osy x, kde mají být uvedeny roky 1993 – 2018. Navrhujeme doplnit 

popis osy x.  

 

nevyhověno 

 

 

 Ministerstvo 

obrany 

K bodu 6 

 

 V § 16 doporučujeme v zájmu právní jistoty vyjasnit, které výdaje má 

pokrývat stanovený paušál 300 Kč. 

 

Odůvodnění: Navrhované znění je možno vyložit tak, že notář má nárok na 

paušální částku ve výši 300 Kč za telekomunikační poplatky, opisy a fotokopie a dále 

další nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s 

prováděním úkonů. Není zřejmé, zda je paušální částka stanovena jako 300 Kč na 

veškeré hotové výdaje vynaložené na telekomunikační poplatky, opisy a fotokopie v 

průběhu případu nebo 300 Kč za vyjmenované hotové výdaje spojené s provedením 

jednoho úkonu.  

 

 Tato připomínka je doporučující. 

 

 

vysvětleno: 

- jde o 300 Kč za 1 úkon 

notářské činnosti 

- notářská činnost 

zahrnuje podle § 2 not.ř.  

sepisování veřejných listin 

o právních jednáních, 

osvědčování právně 

významných skutečností a 

prohlášení, přijímání listin 

a peněz do notářské 
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úschovy (dále jen 

„notářská činnost“).  

- úkonem notářské 

činnosti je sepsání veřejné 

listiny o konkrétním 

právním jednání, 

osvědčení konkrétní 

právně významné 

skutečnosti nebo např. 

jednotlivá úschova 

  

 

 
Ministerstvo 

životního prostředí 

Doporučující připomínky: 

1. V platném znění materiálu jsou nadbytečně citována ustanovení § 17 a § 18, ve 

kterých nedochází posuzovaným materiálem k žádné změně. 

Z toho důvodu je navrhujeme z platného znění odstranit.  

 

 

vyhověno 

 

 

 Ministerstvo 

životního prostředí 

2. Bod 1, § 11 odst. 1, který má dopad na státní rozpočet, považujeme za vhodné 

uvést vyjádření Ministerstva financí. 

 

vypořádání připomínky 

MF uvedeno výše 

 

 Ministerstvo 

životního prostředí 

3. Doporučujeme zachovat sazbu za evropské dědické osvědčení (§ 14 odst. 2) na 

úrovni 500 Kč. Odůvodnění navýšení této částky na 1 500 Kč pouhým zahraničním 

srovnáním nepovažujeme za dostatečné. Z důvodové zprávy není patrné, zda 

náročnost zpracování formuláře pro toto osvědčení je stejná, jako při zavedení 

tohoto poplatku. 

nevyhověno 

návrh reflektuje rovněž 

skutečnost, že formulář 

evropského dědického 

osvědčení je velmi 

rozsáhlý, jeho obtížnost 

vyšla najevo až při jeho 

praktickém zpracovávání 

 

 Ministerstvo 

životního prostředí 

4. Doporučujeme zachovat sazbu za ověření pravosti podpisu na úrovni 30 Kč. 

Navrhovaných 70 Kč nebude konkurenceschopných s nabídkou CzechPoint, kde je 

sazba právě 30 Kč. 

nevyhověno 

konkurenceschopnost není 

relevantním argumentem 

z důvodu, že ostatním 
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subjektům poskytujícím 

tyto služby jsou náklady 

nebo jejich část hrazeny 

z veřejných rozpočtů, 

případně jsou jim 

poskytovány dotace 

z veřejných zdrojů. 

Položku je třeba dát do 

souvislosti s prakticky 

neomezenou odpovědností 

notáře za tento úkon a 

nutností platit vysoké 

pojistky právě z důvodu 

možné odpovědnosti. 

 

 Ministerstvo 

životního prostředí 

5. V materiálu „Platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn a doplnění“ 

navrhujeme upravit na str. 2, § 14 odst. 5, slovo „činno“ za „činnost“. 

 

nevyhověno 

- jde o platný text vyhlášky 

 Ministerstvo  

zahraničních věcí 

bez připomínek  

 Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

bez připomínek  

 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

bez připomínek  

 Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

bez připomínek  

 Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek  

 Ministerstvo 

kultury 

bez připomínek  
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 vedoucí Úřadu 

vlády 

bez připomínek  

 Úřad vlády - odbor 

kompatibility 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno 

právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 
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