Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. q) zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k
němuž udělilo souhlas Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 37 odst. 4 tohoto
zákona:

Předpis Notářské komory České republiky
o Evidenci právních jednání pro případ smrti
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§1
Předmět úpravy
Tento předpis upravuje vedení, provoz a správu Evidence právních jednání pro případ
smrti (dále jen „Evidence“) podle § 35b a § 35c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“).
§2
Vymezení pojmu
(1) Evidence je neveřejná, je vedena v elektronické podobě a vede, provozuje a spravuje
ji Notářská komora České republiky (dále jen „Komora”) v rámci centrálního informačního
systému, který je upraven v organizačním řádu Notářské komory České republiky a
notářských komor.
(2) V Evidenci se evidují listiny o právních jednáních pro případ smrti uvedené v § 35b
odst. 1 notářského řádu sepsané ve formě notářského zápisu a listiny o právních jednáních pro
případ smrti, které byly přijaty do notářské úschovy.
§3
Účel Evidence a její dělení
(1) Evidence je vedena pro potřebu řízení o pozůstalosti a pro výkon činnosti správce
pozůstalosti a vykonavatele závěti povolaných zůstavitelem.
(2) Evidence se vede ve dvou částech.
(3) V Evidenci se v oddělené části evidují závěti, dovětky, dědické smlouvy, prohlášení o
vydědění, prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, pozůstalosti
nenabude, listiny o přikázání započtení na dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v
závěti, smlouvy o zřeknutí se dědického práva a listiny o zrušení těchto právních jednání (dále
jen „listiny o pozůstalosti“).
(4) V Evidenci se v oddělené části evidují listiny o povolání správce pozůstalosti nebo
vykonavatele závěti, nejsou-li obsaženy v závěti, a listiny o jejich zrušení (dále jen „listiny o
správě pozůstalosti“).
(5) V obou oddělených částech Evidence se evidují závěti obsahující povolání správce
pozůstalosti nebo vykonavatele závěti.

§4
Údaje evidované o listinách o pozůstalosti
(1) V Evidenci se v části podle § 3 odst. 3 o listinách o pozůstalosti evidují tyto údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, a trvalý pobyt pořizovatele;
nemá-li trvalý pobyt, jeho bydliště,
b) označení listiny,
c) datum sepsání listiny, je-li v listině uvedeno,
d) běžné číslo seznamu listin o právních jednáních pro případ smrti,
e) jméno, příjmení a adresa notářské kanceláře notáře, u něhož je listina uložena.
(2) Část Evidence podle § 3 odst. 3 se člení na část evidence o listinách o pozůstalosti, u
nichž je známo datum narození pořizovatele, a na část evidence o závětech, které byly
sepsány před 1.1.1993, u nichž není známo datum narození pořizovatele.
§5
Údaje evidované o listinách o správě pozůstalosti
V Evidenci se v části podle § 3 odst. 4 o listinách o správě pozůstalosti evidují tyto
údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, a trvalý pobyt pořizovatele;
nemá-li trvalý pobyt, jeho bydliště,
b) označení listiny,
c) jméno, příjmení, datum narození a bydliště správce pozůstalosti nebo vykonavatele
závěti, jedná-li se o fyzickou osobu,
d) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo správce pozůstalosti nebo
vykonavatele závěti, jedná-li se o právnickou osobu,
e) datum sepsání listiny,
f) běžné číslo seznamu listin o právních jednáních pro případ smrti,
g) jméno, příjmení a adresa notářské kanceláře notáře, u něhož je listina uložena.
Údaje pod písmeny c), d) a e) se uvádějí, jen jsou-li v listině uvedeny.
ČÁST DRUHÁ
Provádění zápisů, jejich změn a výmazů
§6
Zápisy
Zápis do Evidence provede způsobem stanoveným notářským řádem notář, který listinu
sepsal nebo ji převzal do notářské úschovy. O provedení zápisu do Evidence se tiskem
vyhotoví potvrzení, které notář podepíše. Potvrzení se založí do notářského spisu.
§7
Změny v zápisech a výmazy údajů
(1) V Evidenci provádí změny údajů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a e) a v § 5 písm.
a), c), d) a g) kterýkoliv notář na základě žádosti pořizovatele. Notář elektronickým přenosem
dat oznámí změnu zapsaných údajů Komoře, která změnu v Evidenci provede. Je-li žádost
podána notáři, u něhož je listina uložena, provede změnu údajů dálkovým přístupem tento
notář.
(2) Změnu v osobě notáře, u něhož je listina uložena, provede v Evidenci bez zbytečného
odkladu Komora.

(3) Změnu soudu, u něhož je závěť uložena, provede v Evidenci Komora na základě
písemného oznámení změny soudem, u něhož je závěť uložena.
(4) Výmaz všech dat se provede pouze v případě závěti nebo dovětku, vydal-li notář
závěť nebo dovětek, které jsou u něho uloženy, postupem podle § 84 a 101 notářského řádu.
Výmaz provede tento notář dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po vydání závěti
nebo dovětku. Podle § 14 odst. 1 se přitom nepostupuje.
(5) Jsou-li prováděny změny v zápisech podle odstavců 1 až 3 a výmaz podle odstavce 4,
na tiskem vyhotovené potvrzení o provedení se připojí označení osoby, která změnu nebo
výmaz provedla, a její podpis. Provádí-li změnu nebo výmaz notář, potvrzení se založí do
notářského spisu, provádí-li změnu Komora, potvrzení se založí do spisu Komory a
elektronickým přenosem dat se zašle notáři, který změnu oznámil.
§8
Oprava zřejmých nesprávností
(1) Opravu nesprávného údaje zapsaného v důsledku chyby v psaní nebo jiné zřejmé
nesprávnosti provede notář, u kterého je právní jednání pro případ smrti uloženo, nebo
Komora, pokud zápis prováděla.
(2) Oprava zápisu se provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu. Ustanovení §
6 věta druhá a třetí platí obdobně.
§9
Přístup k údajům
Za života pořizovatele má přístup k evidovaným údajům o jeho právních jednáních pro
případ smrti pouze notář, u něhož jsou tyto listiny uloženy, a Komora za účelem plnění
povinností, které jí ukládá zákon.
ČÁST TŘETÍ
Sdělování údajů
§ 10
Poskytnutí sdělení Komorou
(1) Komora poskytne sdělení podle § 35c odst. 2 notářského řádu notáři, který byl
soudem, který vede řízení o pozůstalosti (dále jen „pozůstalostní soud“), pověřen jako soudní
komisař provedením úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti (dále jen „soudní
komisař”), na základě jeho žádosti podané dálkovým přístupem. Je-li právní jednání pro
případ smrti evidováno, sdělení obsahuje jméno, příjmení a adresu notářské kanceláře notáře,
který o sdělení požádal, jím zadané vyhledávací údaje a podle těchto údajů všechny
evidované údaje a datum a čas sdělení. Notář sdělení vyhotoví tiskem, podepíše ho a založí do
pozůstalostního spisu.
(2) Žádost soudního komisaře podle odstavce 1 obsahuje jméno, příjmení a datum
narození zůstavitele, označení soudu, který notáře pověřil provedením úkonů a spisovou
značku rejstříku D pozůstalostního spisu.
(3) Komora na základě žádosti poskytne soudu nebo jinému státnímu orgánu nebo osobě,
která prokáže právní zájem, sdělení podle § 35c odst. 2 notářského řádu v listinné podobě. Je-

li právní jednání pro případ smrti evidováno, sdělení obsahuje všechny evidované údaje,
datum a čas sdělení a označení a podpis osoby, která sdělení vyhotovila.
(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt
nebo bydliště zůstavitele, datum jeho smrti a údaje prokazující právní zájem na sdělení.
Přílohou žádosti je úmrtní list zůstavitele nebo rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého.
(5) Nemá-li žádost podle odstavce 4 požadované náležitosti, Komora jí nevyhoví a
žadatele o tom vyrozumí.
§ 11
Vydání opisu nebo potvrzení z Evidence
(1) Je-li v Evidenci evidována listina o povolání správce pozůstalosti nebo vykonavatele
závěti, notář vydá osobě, která prokáže právní zájem, na základě její žádosti o sdělení
s náležitostmi podle odstavce 4 opis zápisu z Evidence; není-li taková listina evidována, vydá
o tom potvrzení. Opis zápisu z Evidence nebo potvrzení notář vyhotoví dálkovým přístupem a
vydá je žadateli v listinné podobě. Obsahuje-li výsledek vyhledávání v Evidenci údaje, které
nebyly zapsány na základě listiny pořízené zůstavitelem, opis se vyhotoví tak, aby tyto údaje
neobsahoval.
(2) Opis zápisu z Evidence obsahuje údaje o zůstaviteli zadané podle údajů uvedených
žadatelem v žádosti podle odstavce 4, spisovou značku N rejstříku N – NZ spisu založeného
na základě žádosti, evidované údaje o všech listinách zůstavitele a datum a čas vyhotovení
opisu, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
(3) Potvrzení o tom, že listina o povolání správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti
není v Evidenci evidována, obsahuje údaje o zůstaviteli zadané podle údajů uvedených
žadatelem v žádosti podle odstavce 4, spisovou značku N rejstříku N – NZ spisu založeného
na základě žádosti, údaj, že listina není evidována, datum a čas vyhotovení potvrzení, otisk
úředního razítka notáře a jeho podpis.
(4) Žádost o sdělení, zda je v Evidenci evidována listina o povolání správce pozůstalosti
nebo vykonavatele závěti a u kterého notáře je uložena, obsahuje jméno, příjmení a datum
narození zůstavitele, jeho poslední trvalý pobyt a datum jeho smrti a dále údaje prokazující
právní zájem na sdělení. Přílohou žádosti je úmrtní list zůstavitele nebo rozsudek soudu o
prohlášení za mrtvého.
§ 12
Vyhledávání
(1) V evidenci podle § 3 odst. 3 se vyhledává podle zadaného data narození zůstavitele
v oddělené části vedené podle § 4 odst. 2, v níž jsou listiny evidovány podle data narození
pořizovatele.
(2) V evidenci podle § 3 odst. 3 se vyhledává podle zadaného jména a příjmení
zůstavitele v oddělené části vedené podle § 4 odst. 2, v níž jsou listiny evidovány podle jména
a příjmení pořizovatele.
(3) V evidenci podle § 3 odst. 4 se vyhledává podle zadaného data narození zůstavitele.

(4) Je-li pro to zvláštní důvod, v evidencích podle § 3 odst. 3 a 4 lze vyhledávat jen podle
jména a příjmení zůstavitele.
ČÁST ČTVRTÁ
Uchovávání, evidování a přesun údajů, kontrolní soupis
§ 13
Uchovávání a evidování údajů
(1) Informace požadované a poskytnuté dálkovým přístupem se v Evidenci uchovávají po
dobu 10 roků.
(2) Komora eviduje žádosti a sdělení podané v písemné podobě.
§ 14
Prohlášené listiny o pozůstalosti
(1) Údaje o listině o pozůstalosti, jejíž stav a obsah byl zjištěn v řízení o pozůstalosti
(dále jen „prohlášená listina o pozůstalosti”), přesune dálkovým přístupem do zvláštní části
Evidence vedené pro prohlášené listiny o pozůstalosti notář, který stav a obsah listiny o
pozůstalosti zjistil. Zjistil-li stav a obsah závěti soud, u něhož je závěť v úschově, přesune
údaje o prohlášené závěti do této evidence notář, který soud o zjištění stavu a obsahu závěti
požádal, bez zbytečného odkladu poté, co se o tom z pozůstalostního spisu dozvěděl. Je-li pro
to zvláštní důvod, přesune údaje o prohlášení závěti do této zvláštní části Evidence Komora.
(2) Při postupu podle odstavce 1 notář zapíše do Evidence mimo údajů o prohlášené
listině o pozůstalosti označení pozůstalostního soudu, spisovou značku D pozůstalostního
spisu a údaj o přesunutí listiny o pozůstalosti do evidence pro prohlášené listiny o pozůstalosti
podle odstavce 1. Ustanovení § 6 věta druhá platí obdobně.
(3) Je-li v řízení o pozůstalosti zjištěn stav a obsah listiny o pozůstalosti, o níž se později
zjistí, že není listinou zůstavitele, obnoví notář bez zbytečného odkladu po tomto zjištění
zápis této listiny v Evidenci. O tom založí spis pod spisovou značkou N rejstříku N – NZ a
provede i další opatření, aby evidování a úschova listiny o pozůstalosti byly uvedeny do
původního stavu. Ustanovení § 6 věta druhá platí obdobně.
§ 15
Prohlášené listiny o správě pozůstalosti
(1) Údaje o listině o správě pozůstalosti, jejíž stav a obsah byl zjištěn v řízení o
pozůstalosti (dále jen „prohlášená listina o správě pozůstalosti”), přesune do zvláštní části
Evidence vedené pro prohlášené listiny o správě pozůstalosti dálkovým přístupem notář, který
stav a obsah listiny zjistil. Je-li pro to zvláštní důvod, přesune údaje o prohlášené listině o
správě pozůstalosti do této zvláštní části Evidence Komora.
(2) Při postupu podle odstavce 1 notář zapíše do této evidence mimo údajů o prohlášené
listině o správě pozůstalosti označení pozůstalostního soudu, spisovou značku D
pozůstalostního spisu a údaj o přesunutí listiny do evidence pro prohlášené listiny o správě
pozůstalosti.
(3) Ustanovení § 14 odst. 3 platí obdobně.

§ 16
Listiny zapsané v obou částech Evidence
Listiny obsahující povolání správce pozůstalosti a vykonavatele závěti, které jsou
evidovány v obou částech Evidence podle § 3 odst. 3 a 4, se přesunou do zvláštních částí
Evidence postupem podle § 14 a 15.
§ 17
Kontrolní soupis
Notář může vyhotovit dálkovým přístupem kontrolní soupis právních jednání pro případ
smrti, jejichž stav a obsah dosud nebyl zjištěn. Kontrolní soupis se provede odděleně
v evidencích podle § 3 odst. 3 a 4 a obsahuje všechny evidované údaje o listinách uložených
u notáře, který kontrolní soupis vyhotovil.
ČÁST PÁTÁ
Náhrady hotových výdajů
§ 18
(1) Výši náhrad hotových výdajů Komory spojených s provozem a správou Evidence
podle § 35a odst. 2 notářského řádu stanoví usnesením prezidium Komory.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Náhrady hotových výdajů podle odstavce 1 Komoře platí
notář, který provedl v Evidenci zápis, změnu zápisu, výmaz zápisu nebo opravu zápisu,
notář, který oznámil Komoře změnu zápisu podle § 7 odst. 1,
soudní komisař, kterému bylo poskytnuto sdělení podle § 10 odst. 1,
žadatel, kterému bylo poskytnuto sdělení podle § 10 odst. 3,
notář, který vydal opis zápisu z Evidence nebo potvrzení, že listina není evidována, podle §
11.
ČÁST ŠESTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19
Společné ustanovení
Notářem podle tohoto předpisu se rozumí i jeho pracovník pověřený podle notářského
řádu. Pro jeho úkony platí § 16 odst. 2 kancelářského řádu.
§ 20
Listiny sepsané do 31.12.2013
(1) V evidenci podle § 3 odst. 3 se evidují také závěti, listiny o vydědění a listiny o
odvolání těchto úkonů evidované podle dosavadního předpisu Notářské komory České
republiky, kterým se stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí.
(2) V evidenci podle § 3 odst. 4 se evidují také listiny o ustanovení správce dědictví,
listiny o odvolání ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do
funkce správce dědictví o správě dědictví evidované podle dosavadního předpisu Notářské
komory České republiky, kterým se stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální
evidence závětí.
(3) V Evidenci se evidují také listiny o právních jednáních zůstavitele pro případ smrti,
které nebyly předmětem evidence podle dosavadních právních předpisů a které byly sepsány

do 31.12.2013. Zápis takové listiny do Evidence provede na žádost pořizovatele notář, u
kterého je taková listina uložena.
(4) Na listiny podle odstavců 1 až 3 se použijí ustanovení tohoto předpisu.
§ 21
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se předpis Notářské komory České republiky, kterým se stanoví postup při
vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí (předpis o Centrální evidenci závětí),
přijatý sněmem Notářské komory České republiky, ve znění platném po souhlasu Ministerstva
spravedlnosti od 3.1.2005.
§ 22
Platnost a účinnost
Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem udělení souhlasu Ministerstvem
spravedlnosti podle § 37 odst. 4 notářského řádu, ne však dříve, než 1.1.2014.

