
Úplné znění po novelizaci, přijaté sněmem Notářské komory České republiky dne 28. 1. 2016, 

k němuž udělilo Ministerstvo spravedlnosti souhlas 24. 2. 2016: 
 

Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky dne 21. 11. 2013 podle § 37 odst. 3 

písm. u) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo spravedlnosti podle § 37 odst. 4 tohoto zákona: 

 

 

Předpis Notářské komory České republiky  

o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu  
 

ČÁST   PRVNÍ 

Základní  ustanovení 

 

 § 1 

Předmět   úpravy 

Tento   předpis   upravuje   vedení,   provoz   a   správu   Seznamu   listin   o   manželském   majetkovém  

 režimu  ( dále   jen  „ Seznam “)  podle §  35j  a násl.  zákona   č.   358/1992   Sb.,   o notářích   a   jejich  

 činnosti  ( notářský   řád ) ,   ve   znění   pozdějších   předpisů  ( dále   jen  „notářský řád“). 

 

 § 2 

Vymezení   pojmu 

Seznam je veden v elektronické podobě a vede, provozuje a spravuje ho Notářská komora 

České republiky (dále jen „Komora”) v rámci centrálního informačního systému vedeného a 

provozovaného v souladu s organizačním řádem Notářské komory České republiky a notářských 

komor. 

   

§ 3 

Obsah Seznamu  

(1) V   Seznamu   se  evidují: 

a) smlouvy   o   manželském   majetkovém   režimu ,  dohody  o   změně   smluveného   režimu   a   smlouvy   

 o   změně   manželského   majetkového   režimu   založeného   rozhodnutím   soudu ( dále   jen  

„ smlouva   o   manželském   majetkovém   režimu “) , 

b) rozhodnutí   soudu,   kterými   soud   zrušil   nebo   obnovil   společné   jmění   manželů,   nebo   zúžil   jeho  

 stávající   rozsah,   anebo   změnil   manželský   majetkový   režim   založený   rozhodnutím   soudu  

 nebo   smluvený   manželský   majetkový   režim,  popřípadě rozhodnutí vyšších soudů zrušující 

nebo měnící rozhodnutí nižších soudů v těchto případech a opravná usnesení takových 

rozhodnutí (dále jen „rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu“). 

 

  (2) Založením do Seznamu se rozumí zápis údajů podle § 4 do rejstříku  Seznamu (dále jen 

„rejstřík“) a založení písemnosti uvedené v § 5 do sbírky listin Seznamu (dále jen „sbírka listin“).  

 

§ 4 

Evidované údaje  

(1) V rejstříku   se o   evidované listině evidují tyto    údaje: 

a)  jméno,   příjmení,   datum   narození   a   bydliště   manželů   nebo  muže a ženy, kteří hodlají vstoupit 

do manželství   ( dále   jen  „ manželé “) , 

b) datum a čas zápisu. 

 



(2) O evidované smlouvě o manželském majetkovém režimu se kromě údajů podle odstavce 

1 v rejstříku evidují tyto údaje: 

a )  datum   uzavření   a   účinnosti   smlouvy   o   manželském   majetkovém   režimu,  

b)    označení   smluveného   režimu   podle   občanského   zákoníku,  

c) běžné číslo notářského zápisu v rejstříku N-NZ notáře, který smlouvu o manželském 

majetkovém režimu sepsal, 

d) jméno, příjmení a sídlo notáře, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, a 

notáře, u kterého je smlouva uložena. 

 

(3) O evidovaném rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu se kromě údajů 

podle odstavce 1 v rejstříku evidují tyto  údaje: 

a )  datum   vydání   a   právní   moci   rozhodnutí   soudu   o   manželském   majetkovém   režimu,   jeho   číslo 

jednací a  označení   soudu,   který   rozhodnutí   vydal,   

b)  údaj   o   tom,   zda   soud   zrušil   nebo   obnovil   společné   jmění   manželů,   nebo   zúžil   jeho   stávající  

 rozsah,   anebo   změnil   manželský   majetkový   režim. 

 

§ 5 

Zakládané písemnosti  

Do sbírky listin se zakládají : 

a )  elektronický   stejnopis   notářského   zápisu   o   smlouvě   o   manželském   majetkovém   režimu,   nebo 

b )  výstup z autorizované konverze stejnopisu   notářského   zápisu   o   smlouvě   o   manželském  

 majetkovém   režimu   z   podoby   listinné   do   podoby   elektronické,   anebo 

c )  stejnopis   rozhodnutí   soudu   o   manželském   majetkovém   režimu   v   elektronické   podobě  . 

  

ČÁST   DRUHÁ 

Provádění založení, změn zápisů a oprav 

 

Založení 

 

§ 6 

Založení prováděné notářem 
(1) Notář, který smlouvu manželském majetkovém režimu sepsal, provede její založení do 

Seznamu bez zbytečného odkladu po nabytí její účinnosti za podmínek uvedených v § 35k odst. 

1 věty druhé notářského řádu.  

 

(2) Je-li založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do Seznamu v takové smlouvě 

ujednáno, notář provede založení účinné smlouvy bez žádosti manželů o provedení zápisu. 

Žádosti manželů o neprovedení zápisu, aniž by to před provedením založení ujednali změnou 

smlouvy o manželském majetkovém režimu, notář nevyhoví.  

 

(3) Není-li zapsání smlouvy o manželském majetkovém režimu do Seznamu v takové 

smlouvě ujednáno, notář, který smlouvu sepsal, provede založení do Seznamu na základě 

písemné žádosti obou manželů.   

 

(4) Nenabyla-li smlouva účinnosti jejím uzavřením a nejde-li o doložení času, notář založení 

provede, předloží-li manželé doklad, který nabytí účinnosti smlouvy potvrzuje. 



 

 § 7 

Založení prováděné Komorou 
(1) Komora provede založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do Seznamu na 

základě písemné žádosti obou manželů, a to jen v případě, že notář, který takovou smlouvu 

sepsal, byl odvolán nebo zemřel, anebo mu byl pozastaven výkon činnosti notáře; náhradník 

notáře není oprávněn zápis do Seznamu provést. Žádost se podává u kteréhokoli notáře, který ji 

včetně jejích příloh bez zbytečného odkladu postoupí Komoře. K žádosti se připojuje 

elektronický stejnopis notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu, nebo 

autorizovaná konverze stejnopisu notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém 

režimu z listinné podoby do elektronické podoby. Ustanovení § 6 odst. 4 platí obdobně. 

 

(2) Komora provede založení rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do 

Seznamu dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po doručení stejnopisu rozhodnutí 

v elektronické podobě. Vydají-li soudy více rozhodnutí ve stejné věci (např. rozhodnutí soudu 

prvního stupně, rozhodnutí odvolacího soudu nebo opravné usnesení), doručí je soud prvního 

stupně společně a do sbírky listin se založí všechna tato rozhodnutí a údaje o nich se v rejstříku 

evidují v rámci téhož zápisu. Dojde-li k opravnému rozhodnutí po zápisu opravovaného 

rozhodnutí, opravné rozhodnutí se založí do sbírky listin, a jsou-li jím opraveny údaje, které se 

evidují v rejstříku, Komora postupuje podle § 10 odstavce 3.  

 

§ 8 

Společné ustanovení 

(1) O provedení založení podle § 6 a 7 se pořídí potvrzení. Je-li potvrzení pořízeno v listinné 

podobě, podepíše jej osoba, která zápis do Seznamu provedla. 

 

(2) Potvrzení v listinné podobě se založí do spisu notáře vedeného ohledně notářského 

zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu a úkonů souvisejících a evidovaného 

v rejstříku N-NZ, nebo do spisu Komory.  

 

 (3) Potvrzení se manželům vydává na písemnou žádost. 

 

§ 9 

Změna zápisu v rejstříku  

(1) Změna zápisu ohledně údajů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a)  se v rejstříku provádí  na 

základě žádosti podané alespoň jedním z manželů u kteréhokoli notáře. Notář elektronickým 

přenosem dat oznámí změnu zapsaného údaje Komoře a ta změnu v rejstříku provede. Týká-li se 

změna v zapsaných údajích smlouvy o manželském majetkovém režimu a žádost je podána u 

notáře, u něhož je smlouva uložena, provede změnu dálkovým přístupem tento notář. 

 

(2) Změnu v osobě notáře, u něhož je smlouva o manželském majetkovém režimu uložena, 

provede dálkovým přístupem Komora.   

 

(3) Změny ostatních zapsaných údajů se neprovádějí; ustanovení § 10 tím není dotčeno. 

 



(4) Jsou-li prováděny změny podle odstavce 1 nebo 2, ustanovení § 8 platí obdobně. Komora 

elektronickým přenosem dat zašle potvrzení notáři, který změnu oznámil. 

 

§ 10 

Oprava zápisu v rejstříku 

(1) Opravu zápisu chybného údaje zapsaného v rejstříku v důsledku chyby v psaní nebo jiné 

zřejmé nesprávnosti provede notář, u kterého je notářský zápis o smlouvě o manželském 

majetkovém režimu uložen. 

 

(2) Opravu zápisu chybného údaje zapsaného v důsledku chyby v psaní nebo jiné zřejmé 

nesprávnosti v rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu provede Komora. Oprava 

může být provedena také na žádost některého z manželů. V takovém případě se postupuje 

obdobně podle § 9 odst. 1. 

 

(3) Oprava zápisu se provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu.  Ustanovení § 8 

platí obdobně. 

 

§ 11 

Změny a opravy písemností založených ve sbírce listin   

(1) Změny a opravy v písemnostech založených ve sbírce listin se neprovádějí. 

 

(2) Notář, který postupem podle § 60 notářského řádu provedl opravu zjevné nesprávnosti v 

notářském zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu, dálkovým přístupem založí do 

sbírky listin elektronický stejnopis opraveného notářského zápisu.    

 

ČÁST  TŘETÍ 

Přístup k údajům v rejstříku a k založeným písemnostem 

 

§ 12 

Vyhledávání v rejstříku 

(1) Má-li notář vydat opis nebo potvrzení podle § 13, provést změnu zápisu listiny o 

manželském majetkovém režimu v rejstříku nebo jeho opravu anebo založit do sbírky listin 

opravený stejnopis notářského zápisu, vyhledá v rejstříku údaje o smlouvě o manželském 

majetkovém režimu nebo opisu rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu (dále jen 

„listina o manželském majetkovém režimu“) podle data narození obou manželů.  

 

 (2) Komora umožní vyhledávání údajů o listině o manželském majetkovém režimu v  

evidovaných údajích zveřejněných podle § 35l odstavce 2 notářského řádu dálkovým přístupem 

(dále jen „veřejné vyhledávání“). Veřejným vyhledáváním lze vyhledávat údaje o listině o 

manželském majetkovém režimu podle data narození jen jednoho z manželů.    

 

Vydávání opisů a potvrzení notářem 

 

§ 13 

(1) Kterýkoli notář vydá každému na jeho žádost ze Seznamu opis listiny o manželském 

majetkovém režimu (dále jen „opis listiny“); není-li listina o manželském majetkovém režimu, 



jejíž opis je požadován, v Seznamu evidována, vydá potvrzení o tom, že listina o manželském 

majetkovém režimu v Seznamu není založena (dále jen „potvrzení“). Žádost obsahuje jméno, 

příjmení a datum narození obou manželů. Potvrzení o tom, že listina o manželském majetkovém 

režimu je v Seznamu založena, se nevydává.  

 

(2) Je-li žádost podána elektronicky, notář vydá opis listiny podle § 14 nebo potvrzení podle 

§ 15 v elektronické podobě, nejsou-li požadovány v  listinné podobě; jinak vydá opis listiny nebo 

potvrzení v listinné podobě.  

 

§ 14 

Opis listiny 

(1) Je-li na základě údajů uvedených v žádosti podle § 13 odst. 1 věty druhé listina o 

manželském majetkovém režimu v Seznamu vyhledána, notář vydá žadateli opis listiny. Opisem 

listiny se rozumí opis písemnosti založené ve sbírce listin podle § 5.  

 

(2) K opisu listiny je připojena doložka, která obsahuje: 

a) údaj o tom, že se opis listiny shoduje s listinou založenou v Seznamu,  

b) údaj o datu a času založení listiny do Seznamu,   

c) údaj o notáři, který opis listiny vyhotovil, 

d) datum a čas vyhotovení opisu listiny.  

 

(3) Je-li vydáván opis listiny v listinné podobě, je připojena další doložka, která obsahuje: 

a) údaj o tom, že opis listiny vznikl převedením z elektronické podoby do podoby listinné,  

b) údaj, z kolika listů se opis listiny skládá, 

c) datum vyhotovení doložky. 

 

(4) Ten, kdo opis listiny v listinné podobě s doložkou podle odstavce 2 a 3 vyhotovil, připojí 

otisk úředního razítka notáře a svůj podpis. 

 

§ 15 

Potvrzení 

       (1) Není-li listina o manželském majetkovém režimu na základě údajů uvedených v žádosti 

podle § 13 odst. 1 věty druhé v Seznamu vyhledána, notář vydá žadateli potvrzení, které 

obsahuje: 

a) data narození manželů uvedená v žádosti, 

b) údaj o tom, že v Seznamu není listina o manželském majetkovém režimu založena,  

c) datum a čas vyhotovení potvrzení a údaj o tom, kdo ho vyhotovil.  

 

(2) Potvrzení v listinné podobě podepíše ten, kdo ho vyhotovil, a k podpisu připojí  otisk 

úředního razítka notáře. 

 

§ 16 

Elektronická podoba opisu listiny nebo potvrzení 

Opis listiny v elektronické podobě a potvrzení v elektronické podobě jsou opatřeny 

elektronickou značkou Komory a kvalifikovaným časovým razítkem. 

 



Vydávání opisů a potvrzení Komorou 

 

§ 17 

(1) Komora 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”) a kterému bylo poskytnuto sdělení podle § 

35d odst. 3 notářského řádu o tom, že je evidováno rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu, vydá dálkovým přístupem v elektronické podobě opis rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu založeného ve sbírce listin. Ustanovení § 16 platí obdobně.  

 

(2) Komora opis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nebo sdělení podle 

odstavce 1 vydá na žádost soudního komisaře, která se podává dálkovým přístupem a obsahuje: 

a) jméno, příjmení a sídlo notáře a údaj o tom, že žádost podává soudní komisař, 

b) jméno, příjmení a datum narození obou manželů,  

c) označení pozůstalostního soudu a spisovou značku rejstříku D spisu, který pozůstalostní 

soud o pozůstalosti vede (dále jen „pozůstalostní spis“).  

 

(3) Soudní komisař opis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nebo sdělení 

podle odstavce 1 vytiskne a založí do pozůstalostního spisu. 

 

(4) Ustanovení § 14 odst. 1 platí přiměřeně. 

 

ČÁST  ČTVRTÁ 

Integrita dat, výmaz, uchovávání a evidování údajů 

 

§ 18 

Integrita dat 

        (1) Komora   uchovává  písemnosti založené do sbírky listin podle § 5  způsobem, kterým je  

 zajištěna   jejich   nezměnitelnost a   integrita   po   celou   dobu  jejich  založení   do   sbírky  listin. 

 

        (2) Při založení listiny o   manželském   majetkovém   režimu do Seznamu je automaticky 

provedena kontrola platnosti uznávaného elektronického podpisu notáře, elektronické značky 

soudu, případně toho, kdo provedl autorizovanou konverzi z podoby listinné do elektronické 

podoby, a kvalifikovaného časového razítka. 

 

§ 19 

Výmaz údajů 

       Listiny   o   manželském   majetkovém   režimu se ze Seznamu nevymazávají. 

 

§ 20 

Uchovávání a evidování údajů 

       (1) Informace požadované a poskytnuté dálkovým přístupem se v Seznamu uchovávají po 

dobu 10 roků.  

 

       (2) Žádosti Komora eviduje.  

 



 

ČÁST  PÁTÁ 

Platby 

 

§ 21 

Náhrady hotových výdajů 

       (1) Výši náhrad hotových výdajů Komory spojených s provozem a správou Seznamu podle § 

35a odst. 2 notářského řádu stanoví usnesením prezidium Komory. 

 

       (2) Náhrady hotových výdajů podle odstavce 1, nejde-li o hotové výdaje spojené s veřejným 

vyhledáváním, Komoře platí  

a) notář, který provedl v Seznamu založení, změnu zápisu nebo opravu zápisu, 

b) notář, který oznámil Komoře změnu zápisu podle § 9 odst. 1, nebo oznámil Komoře 

opravu zápisu podle § 10 odst. 1, 

c) notář, který vydal ze Seznamu opis listiny nebo potvrzení podle § 13, 

d) soudní komisař, který požádal o opis rozhodnutí soudu podle § 17, 

e) manželé, kteří podali žádost podle § 7 odst. 1. 

 

ČÁST  ŠESTÁ 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

§ 22 

Společné ustanovení  

Notářem podle tohoto předpisu se rozumí i jeho  pracovník pověřený podle notářského řádu. 

Pro jeho úkony platí § 16 odst. 2 kancelářského řádu. 

 

§ 23 

Smlouvy uzavřené a rozhodnutí vydaná do 31. 12. 2013 

(1)  V Seznamu se evidují také smlouvy o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu 

společného jmění manželů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni 

zániku manželství uzavřené manžely nebo mužem a ženou, kteří v době uzavření smlouvy nebyli 

manželé a později manželství uzavřeli vzniklé podle dosavadních právních předpisů (dále jen 

„další smlouvy“). Založení smlouvy podle věty první do Seznamu provede na základě žádosti 

obou manželů notář, u kterého je taková smlouva uložena. Na zapsané další smlouvy se vztahují 

ustanovení tohoto předpisu týkající se smluv o manželském majetkovém režimu.  

 

(2)  V Seznamu se evidují také rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů, která 

byla vydána před 1. lednem 2014 (dále jen „další rozhodnutí soudu“). Založení dalšího 

rozhodnutí soudu do Seznamu provede kterýkoli notář na základě písemné žádosti jednoho z 

manželů nebo obou manželů. K žádosti se připojuje elektronický stejnopis rozhodnutí soudu, 

nebo výstup z autorizované konverze stejnopisu tohoto rozhodnutí z listinné podoby do 

elektronické podoby. Na zapsaná další rozhodnutí soudu se vztahují ustanovení tohoto předpisu 

týkající se rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu. 
 

 



(3) Je-li žádost o změnu zápisu podle § 9 odst. 1 týkající se dalšího rozhodnutí soudu podána 

u notáře, který provedl založení tohoto rozhodnutí soudu do Seznamu, provede změnu dálkovým 

přístupem tento notář. 

 

(4) Je-li třeba provést opravu zápisu v rejstříku podle § 10 odst. 2, provede opravu dálkovým 

přístupem notář, který provedl založení dalšího rozhodnutí soudu do Seznamu, a není-li to 

možné, Komora. 

 

§ 24 

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. 
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