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161. Zákon, 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, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

162. Vyhláška, 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
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ZÁKON

ze dne 4. května 2016,

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, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. I

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994
Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zá-
kona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona
č. 335/2014 Sb. a zákona č. 87/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

2. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje
i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rej-
stříku provedený notářem.“.

3. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do ve-
řejného rejstříku provedený notářem se osvobozuje

a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li
se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž
úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenč-
ním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku,

b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci,
nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné
společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho
změny,

c) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku,

d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku pro-
vedený notářem na podkladě notářského zápisu
o zakladatelském právním jednání o založení
společnosti s ručením omezeným, které obsa-
huje jen povinné náležitosti předepsané občan-
ským zákoníkem a zákonem o obchodních kor-
poracích a podle kterého vkladová povinnost
má být splněna splacením v penězích.“.

4. V příloze se v položce 29 dosavadní text
označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který
včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„2. Za vydání, změnu nebo zrušení
evropského dědického osvědčení8) 500 Kč

8) 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 ve-
řejných listin v dědických věcech a o vytvoření evrop-
ského dědického osvědčení.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních

Čl. II

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

Sbírka zákonů č. 161 / 2016Strana 2722 Částka 62



soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 109 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vydává-li soud evropské dědické osvěd-
čení notářem jako soudním komisařem, odměnu, ná-
hradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané
hodnoty, je notáři povinen zaplatit žadatel.“.

2. V části druhé hlavě III se za díl 5 vkládá nový
díl 6, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 4 a 5 zní:

„Díl 6

Evropské dědické osvědčení

§ 288a

(1) Evropské dědické osvědčení vydá za pod-
mínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie4) usnesením soud místně příslušný
pro řízení o pozůstalosti na žádost žadatele k proká-
zání jeho statusu nebo k vykonání práv či pravo-
mocí. Do skončení řízení o pozůstalosti evropské
dědické osvědčení vydá jménem tohoto soudu notář
jako soudní komisař.

(2) Účastníky řízení o vydání evropského dě-
dického osvědčení jsou vedle žadatele ti, o nichž
lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici
nebo odkazovníky, správce pozůstalosti nebo vyko-
navatel závěti, jejichž účast vyšla najevo nejpozději
do doby vydání evropského dědického osvědčení.

(3) Přílohou usnesení, kterým se vydává evrop-
ské dědické osvědčení, je formulář stanovený přímo
použitelným předpisem Evropské unie5).

(4) Nejsou-li splněny podmínky pro vydání
evropského dědického osvědčení, soud nebo notář
jako soudní komisař rozhodne usnesením, že se
osvědčení nevydá.

(5) Po právní moci rozhodnutí o dědictví
opraví, změní nebo zruší či pozastaví účinky evrop-
ského dědického osvědčení za podmínek stanove-
ných přímo použitelným předpisem Evropské unie4)
na žádost kterékoliv osoby, která prokáže opráv-
něný zájem, nebo z vlastního podnětu soud, jinak
tento úkon soudu provede notář jako soudní komi-
sař.

(6) O odvolání proti usnesení o evropském dě-
dickém osvědčení rozhoduje krajský soud.

4) 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 ve-
řejných listin v dědických věcech a o vytvoření evrop-
ského dědického osvědčení.

5) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne
9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/
/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a vý-
konu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin
v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického
osvědčení.“.

3. V části druhé hlavě IV nadpis dílu 7 zní:

„Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo
státních zaměstnanců, voleb zástupců

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
nebo při výkonu státní služby a voleb členů
zvláštního vyjednávacího výboru evropské

družstevní společnosti“.

4. V části druhé hlavě V dílu 2 se za oddíl 3
vkládá nový oddíl 4, který včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 6 zní:

„Oddíl 4

Zvláštní ustanovení o uznávání
ochranných opatření

§ 513a

(1) Výkon ochranného opatření uznaného a vy-
konatelného v České republice podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie6) provede obecný
soud navrhovatele, jinak soud, v jehož obvodu se
nachází místo, kde má být poskytnuta ochrana.

(2) K úpravě skutkových prvků ochranného
opatření, které nařídil orgán jiného členského státu
Evropské unie podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie6), je příslušný obecný soud navrho-
vatele, jinak soud, v jehož obvodu se nachází místo,
kde má být poskytnuta ochrana. O návrhu rozhodne
soud do 48 hodin bez jednání.

(3) K vydání, opravě nebo zrušení osvědčení
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6)
je příslušný soud, který ochranné opatření dle přímo
použitelného předpisu Evropské unie vydal. Ne-
vydá-li soud osvědčení, rozhodne o tom usnesením.
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6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013 ze
dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných
opatření v občanských věcech.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o mezinárodním právu
soukromém

Čl. III

V části čtvrté zákona č. 91/2012 Sb., o meziná-
rodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/
/2015 Sb., se za nadpis hlavy VIII vkládá nový § 73a,
který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

„§ 73a

Základní ustanovení

Ustanovení této hlavy se nepoužijí na otázky,

které spadají do rozsahu působnosti přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie9).

9) 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 vý-
konu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření
evropského dědického osvědčení.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2016,

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 spravedlnosti stanoví podle § 107
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhra-
dách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky
č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky
č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb. a vyhlášky
č. 432/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Odměna notáře jako soudního komisaře za
vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického
osvědčení činí 500 Kč.

(3) Odměna notáře jako soudního komisaře za
prodloužení doby platnosti ověřené kopie evrop-
ského dědického osvědčení, anebo vydání nové ově-
řené kopie evropského dědického osvědčení činí
100 Kč.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4
a 5.

2. V § 14 odst. 4 se za slova „vypočtené podle
odstavce 1“ vkládají slova „až 3“.

3. V § 14 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „4“.

4. V Položce A přílohy k vyhlášce se za větu
třetí vkládá věta

„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 ob-
chodních 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.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
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Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
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vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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