
IX. 

 

N á v r h 

Vyhláška 

ze dne…………………, 

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 

V § 5 vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti 

a Notářské komory České republiky (notářský tarif), se na konci odstavce 2 doplňují věty „Je-

li rozhodnutí orgánu právnické osoby přijímáno mimo zasedání, náleží notáři za sepsání 

notářského zápisu o návrhu rozhodnutí a notářského zápisu o rozhodování per rollam odměna 

určená podle věty první. Sepíše-li notář pouze jeden z těchto notářských zápisů, náleží mu 

odměna v poloviční výši.“. 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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IX. 

 

 

Platné znění příslušné části vyhlášky č. 196/2001 Sb. s vyznačením změn 

 

§ 5 

 (1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické 

osoby (dále jen „valná hromada“), považuje se za tarifní hodnotu předmět návrhu na 

rozhodnutí, o kterém bylo na valné hromadě rozhodováno, byl-li vyjádřen v penězích. Bylo-li 

na valné hromadě rozhodováno o více návrzích na rozhodnutí, pro účel stanovení výše 

odměny je rozhodující návrh na rozhodnutí, v jehož důsledku se stanoví nejvyšší odměna. 

  (2) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo rozhodnutí 

společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, platí obdobně odstavec 1. 

Je-li rozhodnutí orgánu právnické osoby přijímáno mimo zasedání, náleží notáři za 

sepsání notářského zápisu o návrhu rozhodnutí a notářského zápisu o rozhodování per 

rollam odměna určená podle věty první. Sepíše-li notář pouze jeden z těchto notářských 

zápisů, náleží mu odměna v poloviční výši. 

  (3) Je-li předmětem úkonu právní jednání o založení nebo o zrušení s likvidací 

obchodní společnosti, družstva nebo nadace, anebo osvědčení těchto právních skutečností, 

považuje se za tarifní hodnotu výše základního kapitálu, jde-li o obchodní společnost nebo 

družstvo, a výše nadačního kapitálu, jde-li o nadaci. 

  (4) Je-li předmětem úkonu dohoda akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení 

základního kapitálu akciové společnosti v částce určené valnou hromadou,6) považuje se za 

tarifní hodnotu jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií. 

(5) Je-li předmětem úkonu projekt přeměny, rozhodnutí o přeměně obchodní 

korporace nebo osvědčení takového rozhodnutí, je tarifní hodnotou výše přecházejícího 

jmění. Mění-li obchodní korporace svou právní formu, považuje se za tarifní hodnotu výše 

jejího jmění. Nedochází-li při přeměně k ocenění jmění posudkem znalce, je tarifní hodnotou 

vlastní kapitál zanikající obchodní korporace nebo obchodní korporace, která mění svou 

právní formu. 
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