
Přijato sněmem Notářské komory České republiky 19. 8. 2021,
souhlas Ministerstva spravedlnosti pod č.j.MSP-27/2021-ODKA-NOT/8

Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. w) 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 Sbírce dokumentů

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento předpis upravuje vedení, provoz a správu Sbírky dokumentů podle § 35n zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „notářský řád“).

§ 2
Vymezení pojmu

Sbírka dokumentů je vedena v elektronické podobě a vede, provozuje a spravuje ji Notářská
komora České republiky (dále jen „Komora”) v rámci Centrálního informačního systému
vedeného, spravovaného a provozovaného Komorou.

§ 3
Obsah Sbírky dokumentů

(1) Ve Sbírce dokumentů se evidují a ukládají:
a) dokumenty vzniklé převedením notářských zápisů sepsaných v listinné podobě

do elektronické podoby,
b) notářské zápisy sepsané v elektronické podobě,
(dále jen „uložený dokument“).

(2) Založením do Sbírky dokumentů se rozumí zápis údajů podle § 4 do rejstříku Sbírky
dokumentů (dále jen „rejstřík“) a uložení dokumentu uvedeného v § 5 do úložiště Sbírky
dokumentů (dále jen „úložiště“).

(3) Každému uloženému dokumentu se v okamžiku jeho založení do Sbírky dokumentů
přidělí unikátní pořadové číslo.

§ 4
Evidované údaje

(1) V rejstříku se o uloženém dokumentu evidují údaje uvedené v § 35n odst. 6 notářského
řádu a dále:
a) pořadové číslo dokumentu,
b) číslo notářského zápisu,
c) údaj, zda byl notářský zápis sepsán v listinné, nebo v elektronické podobě,
d) jméno, příjmení a sídlo notáře, který notářský zápis sepsal,
e) datum a čas založení do Sbírky dokumentů.

(2) Došlo-li k uvolnění notářského úřadu, v němž byl notářský zápis sepsán, eviduje se také
jméno, příjmení a sídlo notáře, který byl jmenován do tohoto uvolněného notářského úřadu,
nebo jméno, příjmení a sídlo notáře uvedeného v § 104 notářského řádu, byl-li tento uvolněný
notářský úřad zrušen. Je-li v notářském úřadu ustanoven náhradník notáře podle § 14 odst. 4 a
5 notářského řádu, eviduje se také jeho jméno, příjmení a sídlo.



§ 5
Ukládané dokumenty

(1) Byl-li notářský zápis sepsán v listinné podobě, uloží se do úložiště:
a) dokument vzniklý převedením celého obsahu notářského zápisu do elektronické podoby

prostřednictvím skenovacího zařízení, ze kterého je zřejmé, že notářský zápis v době jeho
skenování již obsahoval všechny náležitosti vyžadované notářským řádem, obsahující též
všechny přílohy notářského zápisu převedené skenováním do elektronické podoby,

b) dokument v elektronické podobě zahrnující celý obsah notářského zápisu, přičemž jeho
textové části jsou ve strojově čitelné podobě, a všechny přílohy notářského zápisu
převedené skenováním do elektronické podoby.
(2) Při vyhotovování dokumentu podle odstavce 1 písm. b) se postupuje obdobně podle § 90

odst. 3 notářského řádu.
(3) Každý z dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) se opatří kvalifikovaným

elektronickým podpisem toho, kdo notářský zápis sepsal.
(4) Bylo-li v notářském zápisu pokračováno podle § 62 odst. 2 notářského řádu, ukládají se

do úložiště dokumenty podle odstavce 1 zahrnující celý obsah notářského zápisu včetně jeho
pokračování opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem toho, kdo sepsal notářský zápis,
v němž bylo pokračováno. Dokumenty obsahující text notářského zápisu před sepsáním
pokračování se samostatně neukládají.

(5) Pro účely tohoto předpisu se dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) považují
za jediný dokument.

(6) Byl-li notářský zápis sepsán v elektronické podobě, uloží se do úložiště zvlášť tento
notářský zápis a zvlášť všechny jeho přílohy tak, aby bylo zřejmé pořadí jednotlivých příloh.

(7) Dokumenty se do úložiště ukládají ve formátu PDF (Portable Document Format)
verze 1.7 a vyšší.

ČÁST DRUHÁ
Provádění založení, změn a oprav

§ 6
Založení

(1) Založení do Sbírky dokumentů provede notář, který notářský zápis sepsal, a to v den
jeho sepsání.

(2) Dojde-li k založení do Sbírky dokumentů později, než je uvedeno v odstavci 1, je notář
povinen podat Komoře vysvětlení s uvedením důvodů tohoto postupu.

§ 7
Změny

(1) Změnu v osobě notáře uvedeného v § 4 odst. 2 provede Komora.
(2) Změny v ostatních údajích zapsaných v rejstříku a změny v dokumentech uložených

v úložišti se neprovádějí. Ustanovení § 8 a 9 tím nejsou dotčena.

§ 8
Oprava zápisu v rejstříku

Oprava chyby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti v údaji zapsaném v rejstříku se provede
bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

§ 9
Oprava dokumentu v úložišti



(1) Dojde-li k opravě notářského zápisu sepsaného v listinné podobě vyhotovením doložky
podle § 60 notářského řádu, uloží se do úložiště bez zbytečného odkladu dokumenty podle § 5
odst. 1 písm. a) a b) obsahující také tuto doložku.

(2) Jde-li o notářský zápis sepsaný v elektronické podobě, uloží se doložka podle § 60
notářského řádu bez zbytečného odkladu po jejím vyhotovení do úložiště k opravovanému
notářskému zápisu.

(3) Vyjde-li najevo, že do úložiště byl uložen nesprávný dokument, provede se oprava bez
zbytečného odkladu uložením správného dokumentu.

§ 10
Společné ustanovení

Opravu podle § 8 nebo 9 provede notář, který notářský zápis sepsal; není-li to možné, notář
uvedený v § 4 odst. 2.

ČÁST TŘETÍ
Přístup k údajům v rejstříku a k uloženým dokumentům

§ 11
Vyhledávání v rejstříku

(1) Komora umožní vyhledávání údajů o uloženém dokumentu v evidovaných údajích
zveřejněných podle § 35n odst. 8 notářského řádu dálkovým přístupem (dále jen „veřejné
vyhledávání“). Veřejným vyhledáváním lze vyhledávat údaje o uloženém dokumentu podle
jeho pořadového čísla a data sepsání notářského zápisu.

(2) Je-li při veřejném vyhledávání nalezen uložený dokument vzniklý převedením
notářského zápisu o právním jednání evidovaném v Evidenci právních jednání pro případ smrti
podle § 35b notářského řádu do elektronické podoby, údaje podle odstavce 1 se neposkytnou
a žadateli se sdělí, že údaje o tomto uloženém dokumentu nejsou veřejně dostupné.

§ 12
Přístup k dokumentům v úložišti

Přístup k dokumentům uloženým v úložišti má pouze notář, který notářský zápis sepsal,
nebo notář uvedený v § 4 odst. 2; za účelem plnění povinností, které jí ukládá zákon, má přístup
k dokumentům také Komora.

§ 13
Vyhotovení stejnopisu notářského zápisu

(1) Prostřednictvím aplikace provozované v rámci Centrálního informačního systému
uvedeného v § 2 lze vyhotovit stejnopis notářského zápisu.

(2) Byl-li notářský zápis sepsán v listinné podobě, použije se pro účely vyhotovení jeho
stejnopisu postupem podle odstavce 1 dokument uvedený v § 5 odst. 1 písm. b).

ČÁST ČTVRTÁ
Integrita dat a výmazy uložených dokumentů

§ 14
Integrita dat

(1) Komora uchovává dokumenty uložené v úložišti způsobem, kterým je zajištěna jejich
nezměnitelnost a integrita po celou dobu jejich uložení v úložišti.

(2) Při uložení dokumentu do úložiště je automaticky provedena kontrola platnosti
kvalifikovaného elektronického podpisu toho, kdo notářský zápis sepsal, a jde-li o notářský



zápis sepsaný v elektronické podobě také uznávaných elektronických podpisů dalších osob,
které notářský zápis podepsaly, a kvalifikovaného elektronického časového razítka.

§ 15
Výmaz uloženého dokumentu

(1) Dojde-li k vydání notářského zápisu postupem podle § 101 notářského řádu, provede
notář, který notářský zápis vydal, výmaz dokumentu uloženého v úložišti a všech souvisejících
údajů zapsaných v rejstříku.

(2) Jiné výmazy uložených dokumentů se neprovádějí.

ČÁST PÁTÁ
Platby

§ 16
Náhrady hotových výdajů

(1) Výši náhrad hotových výdajů Komory spojených s provozem a správou Sbírky
dokumentů podle § 35a odst. 4 notářského řádu stanoví usnesením prezidium Komory.

(2) Náhrady hotových výdajů podle odstavce 1, nejde-li o hotové výdaje spojené s veřejným
vyhledáváním, Komoře platí notář, který provedl ve Sbírce dokumentů založení nebo opravu
zápisu.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečné ustanovení

§ 17
Platnost a účinnost předpisu

(1) Tento předpis nabývá platnosti dnem udělení souhlasu Ministerstvem spravedlnosti
podle § 37 odst. 4 notářského řádu.

(2) Pod podmínkou schválení tohoto předpisu podle odstavce 1 nabývá předpis účinnosti
dnem 1. 9. 2021.




