
Cis. 69.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 30. ledna 1920

o sazbách notářských.

Dle zákona ze dne 5. listopadu 1919, čís. 600 
Sb. zák. a naí\, se nařizuje:

§ 1.

Poplatky za práce, které podle §§ 1 a 5^ no
tářského řádu ze dne. 25. července 1871, č. 75. ř. z., 
a podle XIII. hlavy notářského řádu ze dne 
21. května 1855, č. 94'ř. z., náleží notářům vyko- 
návati, určují se připojenou sazbou, pokud notář 
dle § 171, odst. 3. notářského řádu z r. 1871 není 
oprávněn účtovati za ně odměnu vyšší.

§ 2.

Hodnota pro použití sazby rozhodná čítá se 
při listinách o právních jednáních podle ceny 
předmětu jednání, při dluhopisech, kvitancích a 
osvědčeních protestů podle výše pohledávky, při 
projednáních pozůstalosti podle hrubé hodnoty po
zůstalosti, při odhadech a inventurách mimo řízení 
pozůstalostní a při dobrovolných dražbách dle 
hrubé hodnoty předmětu.

Hodnotu zlatých a stříbrných mincí, cenných 
papírů a cizích valut čítati jest podle denního 
kursu, hodnotu práv na opětující se dávky (úroky, 
důchody a pod.), není-li nárok obmezen časem, 
dvacetinásobnou částkou roční dávky, při právech 
doživotních částkou desetinásobnou, při právech 
časově obmezených úhrnkem všech budoucně 
splatných dávek, nikdy vsak více, nežli dvaceti
násobkem roční dávky.

Při smlouvách směnných rozhoduje součet 
cen směněných předmětů, při postoupení před
nosti hodnota práva méně cenného, při dělení ma
jetku celková jeho hodnota beze srážky dluhů.

Přírůstek, plody, úroky a útraty, tvořící jen 
příslušenství hlavního předmětu, se při • výpočtu 
hodnoty nečítají.

§ 3.

§ 6.

Poplatky manipulační (odst. E. sazby) nahra- 
diti jest notáři při všech úkonech kromě vidimací, 
ověření, protestů a bezplatných výkonů soudního 
komisařství.

§ 7.
Bylo-li za jediné cesty obstaráno několik věcí, 

počítá sp cestovné (odst. D. sazby) jen jednou a 
rozvrhne se poměrně na jednotlivé případy.

§ 8.

Výkony v sazbě neuvedené odměniti jest po
dle sazby za úkony obdobné, a kdyby to nebylo 
možno, poplatkem časovým.

§ 9.
Nepřevyšuje-li hrubá hodnota pozůstalosti 

částku 1000 K, nemá notář jako soudní komisař 
nároku na odměnu za projednání (čítajíc v to se
psání úmrtního zápisu, dědických přihlášek, inven
táře nebo mistopřísežného seznání jmění a návrhu 
na rozděleni pozůstalosti), nýbrž jen na náhradu 
hotových výdajů (§■ 5).

§ 10.

Druhému'k jednání přivzatému notáři náleží 
odměna podíle sazby poplatků časových (odst. B.

, sazby), nikdy však nesmí přesahovati poplatek 
notáře prvého.

§ 11.
Notář nemá nároku na odměnu za sepsání 

účtu pro vlastní stranu, nýbrž jen na náhradu ma
nipulačních poplatků spojených s jeho vyhotove
ním, pokud není účtu zapotřebí jako přílohy soud
ního podání nebo protokolu.

§ 12.
Nařízení toto platí pro všechna místa Česko

slovenské republiky mimo Slovensko; účinným 
stane se desátým dnem po vyhlášení. Současně 
nabude v térnže obvodu účinnosti zákon ze dne
5. listopadu 1919, č. 600 Sb. zák. a nař., a pozbudou 
platnosti sazby dosavadní.

Není-li hodnota předmětu udána číselně anebo 
nelze-li ji určití podíle § 2, čítá se poplatek podle 
času {odst. B. sazby).

§ 4.

Bylo-li při některém úkonu zapotřebí mimo
řádných prací přípravných (obšírná informace, 
složité pátrání v pozemkových knihách a pod.), 
odměniti jest práce tyto zvláště.

§ 5.

Hotové výdaje (kolky, poštovné a pod.) na
hradí se zvláště.

§ 13.
Provést! toto nařízení náleží ministru spra

vedlnosti.
Tusar v. r,

Dr. Beneš v. r. Houdek v. r.
Švehla v. r. Sonaitág v. r.
Dr. Veselý v. r. Babrman v. r.
Staněk v. r. Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. Prášek v. r.
Hampl v. r. Dr. Heldler v. r.

Dr. Franke v. r.
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(Příloha k nařízení ze dne 30. ledna 1920, č. 69 Sb. z. a n.)

Položka Předmět

A. Odměny zá úkony dle hodnoty předmětu a odměna pevná.

Za sepsání listin o právních jednáních dvou
stranu ý c h,

Odměna 
v korunách

2.

3.

má-li předmět hodnotu:

do 100 K včetně ........................... .... ................................... .... > •
od 100 K až včetně do 200 K .................................................. .... •
od 200 K až včetně do 400 K . - -. .............................................
cd 400 K až včetně do 600 K ...........................................................
od 600 K až včetně do 1000 K......................................................
přes 1000 1< za každých 1000 K vždy více o................................
při čemž částky pod 1000 K se počítají za celých 1000 K.

Za sepsání listin o právních jednáních jedno- 
• š t r a n n ý c h, d 1 u h o p i šiti, postupních 1 i s t i n, k v i- 

tancí a listin o jinýeh jednostranných p ro
li 1 á š e n í c h, 

iná-li přednxt hodnotu:

do 100 K včetně .................................................................................
od 100 K až včetně do 200 K........................................ .... * • •
od 200 K až včetně do 400 K..........................................................
od 400 I< až včetně do 600 K  ............................... .... . . . .
od 600 K rž včetně do 1000 I<......................................................
přes 1000 K za každých 1000 K vždy více o _• • • • • • • • 
při čemž se počítají částky! pod 1000 K za celých 1000 K.

Za protesty směnek, šeků nebo kupeckých cenných papíru, 

má-li předmět hodnotu:
do 400 K včetně............................................................................
od 400 K až včetně do 1000 K......................................................
od 1000 K až včetně do 10.000 K.................................................
od 10.000 I< až včetně do 30.000 K.................................................
od 30.000 K za každých dalších započítaných 10.000 K více o . . 
Za každou další současnou presentaci nebo poptávku u úřadu . .

s-—
14' — 

18' — 

24—- 
30'— 

5-—

G'— 
3 2'— 

16 —
20 — 

24'— 
3‘—

4. Za tato následující n o t á ř s k á o s v ě d č e n í:
a) za potvrzení, žc opis listiny souhlasí s prvopisem (yidimace), 

za každou i 'jen započatou stránku prvopisu do 25 řadkíy . . 
Při listinách o větším počtu řádků, velikých r o zrně ni, účtech, 
tabulkách nebo výkazech obsahujících většinou číslice zvyšuje 
se poplatek O' 30% ;

b) za ověření podpisu na listinách kteréhokoliv druhu při ceně 
předmětu :
do 200 K včetně.................. .... .................................................
cd 200 K včetně do 1000 K......................................................
za každý podpis;

17*
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! Položka
Předmět Odměna

v korunách

při ceně předmětu od 1000 K včetně do 50.000 K nebo nedá-li 
se hodnota z listiny určití .... 
od 50.000 K včetně do 100.000 K
od 100.000 K za každých dalších započatých 10.000 K více o .
nejvíce však................................
za první podpis;
za každý další podpis .....

6-—
8 —
1- —

50- —

. 3-—
c) za ověření překladu listiny stranou pořízeného za každou i ien ! 

započatou stránku prvopisu o 25 řádcích
Má-li stránka prvopisu více než 25 řádků, zvyšuje se poplatek 
o 30%;

G'—-

*
d) za osvědčení dne, kdy byla listina předložena ... 6-—
e) za osvědčení, že někdo žije . . . 8- —
í; za převzetí listiny do úschovy, sepsání protokolu a potvrzení 

o tom ....
za vydání těchto listin..................

10- — 
v 6 —

g) za potvrzení, že sepsán byl notářský spis . 2- —

Za ty to j e d 'ti o d u c h é výkony:

a) za svolení k nahlédnutí do notářského spisu
za přečtení notářského spisu, za každou stránku . ,..................

b) za jednoduchou zprávu straně o úředním jednání, za obsílku do
kanceláře nebo k jednání s opisem a výpravou, nebo zaslání 
spisu straně nebo úřadu .................................................. .

c; za sepsání jednoduché plné moci blanketové . .

d) za jednoduché rozhovory a telefonické rozmluvy ne delší něž
1li hodiny . . . . ’.........................................

e) za výkony mimo kancelář obstarávané kancelářským zřízen
cem čítaje v to i promeškání času (pátrání v pozemkové knize 
nebo vůbec u soudu nebo u jiných úřadů a pod.)
až do půl hodiny..................................................
za každou další půl hodiny třeba jen započatou.......................

2- —

1- 50

2- — 

2 —

5-—
4-_

Z a žádosti o z áp i s y do knih pozemkových a podání 
obdobného druhu,

má-lí předmět hodnotu:

a) až včetně do 100 K .............. .
b) od 100 K až včetně do 200 K.............................................

c) od 200 K až včetně do 400 K.......................................................

d) od 400 K až včetně do 600 I<.........................................................

e) od 600 K až včetně do 1000 K..................................................

6-— 

12-— 

16-— 

20 — 

24 —
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Předmět

í) přes 1000 K za každých dalších 1000 K více o...........................
nejvýše však...........................................................................

Za příjem, zapsání, uschování, súčtování a vy
dání peněz nebo cenných papírů nebo vklad
ních knížek včetně sepsání stvrzenky, z hodnoty v den 
převzetí:

Odměna 
v korunách

300 —

a) při částkách až do 2000 K...........................................................

b) při částkách vyšších nežli 2000 K z částky 2000 K převyšující .

Nemohou-li býti hodnoty tyto převzaty nebo vydány v kan
celáři notářově nebo poštou, kromě toho za cestu k místu, kde 
peníze nebo cenné papíry byly převzaty nebo vydány,

a) při částkách až do 100 K.................. '........................................

b) při částkách od 100 K do 600 K včetně....................................

1/ 0/ /4 '<)
ji ii/ 
/lO /o

4-— 

•G —
c) při částkách od 600 K do 1000 K včetně .....................................í 8'—

d) ve všech ostatních případech ...................................................... 12 —

v místech, kde jest sborový soud, pak mimo to v případech b)—d) 
náhrada za povoz dle místních cen.

B. Odměna dle času.

Všechny jednoduché právní úkony, zejména jednoduchá osvědčení, 
kde není cena předmětu známa, práce přípravné, porady, jed
nání se stranami, jednoduché úkony mimo kancelář odměniti i 
jest poplatkem časovým za každou, třebas jen započatou půl 
hodiny..........................................................................................

| Dvojnásobný poplatek časový (pol. 8.) náleží za sepsání smluv da
rovacích, dědických a svatebních, při nichž není udána cena 
a nelze ji z obsahu smluv zjistit!.

Poznámka k pol. 8. a 9.:

Poplatek časový počítá se nejen podle doby jednání samotného, 
nýbrž i jednání přípravných, rozmluvy s účastníky ku přípravě 
potřebné. ^

C. Poplatky za úkony soudního komisařství.

Za jednoduché úkony soudního komisaře:

a) za úmrtní zápisy, prohlášení posledního pořízení, sepsání pro
tokolu o přihláškách dědických, o přihláškách pohledávek nebo 
jiných jednoduchých vyjádřeních účastníků, pokud se nestaly 
při roku nařízeném ku projednání pozůstalosti,

při jmění od 1000 I< do 5000 I< včetně................................
od 5000 K do 10.000 K včetně................................
přes 10.000 K...........................................................

20-—

10-—

lír—
30-—
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Položka Předmět
Odměna

v korunách

b) za jednoduché úkony v řízení pozůstalostním mimo kancelář 
jako: zapečetění nebo prohlídku bytu (mimo prohlídku pancé
řových schránek) a sepsání protokolu o tom,

při jmění od 1000 K do 2000 K včetně........................... .... 20-—
od 2000 K do 5000 K včetně . ............................ 30- —
od 5000 K do 10.000 K včetně........................... .... |
od 10.000 K za každých dalších 10.000 K i jen za-

60 —

počatých více o................................. . . . . 30-—
nikdy však více než.............................................

c) za jednoduché inventury neb odhady, jednoduché dobrovolné 
dražby při hodnotě předmětu:

200- —

až do 500 I(...................... .... ..................................................... 20'—
od 500 K do 1000 K včetně . . ....................... .... ...................... i 40-—
cd 1000 I< do 2000 K včetně...................................................... G0‘—-
od 2000 K do 5000 I< včetně...................................................... 100-—
od 5000 K do 10.000 K včetně ............................................. 2e0*—
za každých dalších 10.000 K i jen započatých až do 50.000 K

více o ....... .......................................................

d) za jednoduché projednání pozůstalosti při jmění:

50-—

od 1000 K až včetně do 2000 K..................-........................... 60- —
od 2000 K až včetně do 5000 I<.................................................. 100-—
od 5000 K až včetně do 10.000 K.............................................
za každých dalších i jen započatých 10.000 K až do 50.000 J\

200'—

více o......................................................................................

Poznámka k pol. K). c) d).

Jde-li o úkony spletité, obtížné, většího rozsahu nebo za ne-

50 —

příznivých okolností (ve sklepích, místnostech nesnadno přístup
ných, prohlídky pancéřových schránek a pod.), o výkony mimo 
úřední hodiny, nebo je-li vynaložiti zvláštní obezřetnost nebo pře- 
sahuje-li hodnota jmění (předmětu) 50.000 K, jest odměnu upraviíi 
se zvláštním zřetelem na tyto okolnosti.

D. Cestovné, stravné a nocležné.

11. Jde-M o výkon mimo kancelář, na místě od sídla'notářova více 
nežli 2 km vzdáleném, nahraditi jest kromě odměny za jednání
(odst. A. až C.):

a) cestovné a to: můžé-li býti použito železnice nebo parníku, 
poplatky železniční nebo parníkové a, je-li sídlo notářovo nebo 
místo, kde se jednání konalo, od železniční (parníkové) stanice 
vzdáleno více než 2 km, i povozné ke stanici nebo místu jed
nání a zpět;
nemůže-lí se vůbec použiti železnice nebo parníku nebo lze-li 
jich použiti jen s velikou ztrátou času, povozné k místu jednání 
a zpět;

když nelze použiti ani povozu a cesta jest delší nežli 2-km, na.
hradit! jest cestu tam i zpět.

\
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i
Položka

Odměna
Předmět v korunách

Při tom náleží notáři první třída na drahách i parnících, 
dvojspřežní povoz a za každou bez povozu vykonanou, třeba 
jen započatou Pid hodiny cesty náhrada...................... . . .

b) stravné: trvá-li nepřítomnost denně nejméně 6 hodin, za 
každý den . .............................................................................. 30' —

c) poplatek zá nocleh: je-li nutno přenocovali mimo sídlo 
notářovo, za každou noc..........................................................

d) poplatek za promeškání času: za každou pracovní 
hodinu (pozn. 3.) ztrávenou na cestě nebo na místě jednaní 
mimo čas potřebný k jeho výkonu za každou i započatou ho
dinu pracovní....................................... ........................................

ej náhrada za čas ztrávený mimo pracovní ho
diny (pozn. 3.- na cestě nebo na místě-jednání za každou ,
i počatou hodinu........................................ ...................... / • i

Poznámky k položce 11.:

,1. Dodá-li strana sama povoz, nemůže býti požadovánu ná
hrada povozného.

2. Je-li stanice dráhy nebo parníku vzdálena od sídla notá
řova nebo místa jednání méně nežli 2 km, lze přiznat! náhradu za 
námahu ke stanici nebo místu jednání a zpět, odůvodnují-li to 
zvláštní poměry místní.

cl. Za pracovní čas pokládá se doba od 8. hodin dopoledne do
5. hodiny odpoledne.

4. Notářům v Praze a v pražském policejním ob\ odu naleží 
povozné, jde-li o věc, jejíž hodnota převyšuje 100 K, a jcciim-li sc 
mimo obvod okresního sondu sídla notářova.

s

13.
14.

15.

E. Poplatky manipulační.

Za čistopis listin, spisů, a příloh počítaje v to i srovnání a výpravu, 
jakož i opatření psacích potřeb, za každou započatou snamai 
alespoň o 25 řádcích nehledě k tomu, zda spis byl psán, roz
množen způsobem mechanickým, nebo zda použito bylo tisko
pisů, má-li předmět hodnotu

a) včetně až do 100 K ...................................................................

b) více než 100 ..................................................................................
zhoíovují-li se opisy velkých rozměrů, účtů, tabulek nebo výkazu 

obsahujících většinou číslice, za každou i jen započatou stramru
Za podání na poštu nebo jiný úřad, jakož i přijetí zpátečních lístku
Za vybrání poštovní poukázky nebo poukázky poštovní spořitelny 

nebo za zaslání peněz poštovní poukázkou, složtíím listem nebo 
šekem, za každý jednotlivý případ, pokud poukázaná nebo 
placená částka přesahuje 10 K.................................................

Za záznam Hnity nebo roku (stání) a za potřebné k tomu nahléd
nutí do doručených nebo zaslaných spisů........................... ....

Ze státu! ti&ifmt -V Praze.


